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INTRODUCTION. 

Tue Prapancha is the extended universe composed of 
the five elements ( Mahabhita ) or “Ether,” “Air,” “Fire,” 
“Water,” “Earth.”’ The title of the work, therefore, means 
the essence, or the account, of the Prapancha. 

This celebrated text is attributed to the great philosopher 
and devotee Shankaracharya, At the time printing was 
commenced it had not been previously published but after 
the receipt of the Text from the press and when this Intro- 
duction was being prepared, the nineteenth and twentieth 
volumes of the collected works of Sharakara were published 
by the Vazi Vilasa Press, at Srirangam, Madras, containing 
the present work. An examination, however, of its text has 
shown it to contain some errors and therefore this present 
edition, even apart from the Introduction which follows, 
will not prove to be unnecessary. 

In preparing this edition use has been made of three 
manuscripts : one in the possession of the Asiatic Society of 
Bengal ; another the property of the Varendra Anusandhana 
Samiti of Rajshahi ; and a third belonging to Sj. Akszaya 
Kumara Maitra. This third manuscript was formerly the 
property of the late Achalananda Swami and is, according to 
the information of one of his ShisZyas, in the Guru’s own 
handwriting. 

As I have said this work is in India currently attributed 
to Sharnkara the author of the Sharirakabhaskya and was, 
therefore, included in the collection above mentioned. The 
author of the Prapanchasaravivaraza states that Shiva is 
the author of this work through his incarnation ( Avatara ) 
the philosopher Sharhkara. The names of other Sharh- 
karas occur in Tantrik literature such as the son or Kamala- 
kara the author of the Vasanatattvabodhini or Tararahasya- 
vrittikad, and the Sharnkara who is a commentator upon 
the Safchakraniriipaza published as the second volume of 
this series. The colophon at the end of the Madras edition 
refers to its composer as Bhagavan Sharhkaracharya, a 



INTRODUCTION 

which 15 only applied to the author of the Shariraka- 
bhasfya who is believed to have been an incarnation of 
Shiva Himself. It 15 not stated, however, whether that 
colophon appears in the manuscript from which the Madras 
edition was prepared In the three manuscripts on which 
this edition 1s based there is no such colophon Whether, 
however, the work 1s rightly accredited 15 another question 
It is common knowledge that in the history of all religions, 
works are attributed to great names to gain for them an 
authority which their real author could not perhaps have 
achieved Doubtless some writings which pass under the 
great name of Sharnkara are not really his I have pointed 
this out in connection with one of the hymns attributed to 
him and which I have published (1 ) in collaboration with my 
wife Ellen Avalon So again we find the Tarapajyhatka 
Stotra ( which 15 given in the Tantrik compendium the Tara- 
rahasyavvattika above mentioned) attributed to Shamka- 
racharya though the same hymn 15 elsewhere in another 
manuscript ascribed to the Atharvaniyo Upanishad (2) In 
suppoit of the accredited authorship I have been referred, in 
addition to the general style, and authoritative tone of the 
wok, to the 59th verse of the zoth Pa¢ala where in enumera- 
ting the different Avataras the name of Buddha is omitted 
Now Buddha has been recognised as one of the ten Avataras 
from the days of the Purazas to those of Jayadeva It 
has, therefore, been suggested that only an author of the 
authority of Shamkaracharya who 10 particular stiongly 
combated the Buddhist doctrines would have presumed thus 
to run counter to such a recognised tradition On the other 
hand, in one of the smaller hymns attributed to Shamkara 
charya Buddha ts recognised as one of the Avataras. 
Further in support of the accredited authorship we have the 
fact that both Raghave Bha¢éa in his commentary on the 
Sharadatilaka and Ka4licharaza in his S#a¢chakranirtipaza 
refer to the author of the Prapanchasara as Shrimadacharya 
by which term the great Shamkara alone 15 meant. I 
leave however others, who may think that the contents of 
the work itself notwithstanding its authoritative tone and 
general style tell against the tradition as to its authorship, 
the developement of their thesis. 

Whoever the author may be the Tantrik character of 
the text admits of no doubt. It is constantly cited as an 

zt. Hymns to the Goddess, page 95 

2 The name of the Upaniséad 15 given as it appears in the manuscript 
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authority in other Tantrik works, notably by Raghava 81424 
one of the greatest of Tantrik commentators, the author of 
the BhasZya on the celebrated Sharadatilaka of Lakshmaz- 
acharya. It is also referred to by KAlicharaza in his notes 
on the Skafchakraniripaza and by Vishvanatha in the Sha¢- 
chakravivvzti and by many others. The work is not only 
frequently quoted, but it has been the subject of several com- 
mentaries, among others the Prapanchasdrasambandhadipika, 
the Prapanchasaravivarava, and the Prapanchasdrasarasarh- 
graha ; the last two dealing chiefly with ritual and Mantra. 
Further than this, the philosophical doctrine relating to sound- 
creation, the general terminology, Devatas of worship and the 
ritual character of its contents from the sixth chapter to the 
end of the work make any further elaboration of this point 
unnecessary which will be obvious to any one who is con- 
versant with the Tantras and the present text. For others 
I need only for example draw particular attention to the 
reference to the Tantrik Bhttashuddhi rite; the detailed 
account in the ninth chapter of the worship of Tripuravidya 
and to Japa, Bija, Yantra, Mudra and so forth which, as 
प्रि. प. Wilson ( { ) long ago pointed out, are distinguishing 
marks of Tantrik ritual. 

Having, however, regard to the alleged authorship the 
question may be asked, whether the work should be described 
as a Tantra or Tantrik text, such as, for instance the Sharada- 
tilaka, Shaktanandatararhgizi and like works. If it be not 
an original Tantra then the authoritative style and form of 
the work would render it more akin to the Sharada than to 
the Shaktanandataramgivi. Tantrasara, and other similar 
works which do not profess to be anything but compendia. 
The Madras edition says—Bhagavat Shri Sharkaracharya- 
virachita ; that is, “composed or compiled by Bhagavan 
Sharhkaracharya.” If it be the fact that it is the original 
composition of Shamkaracharya then unless we can regard 
the work as the teaching of Shiva in his Avatara as the great 
philosopher it would not be a Tantra in the proper sense of 
the term. For such a view however there is the authority 
of the statement of the Prapanchasaravivaraza to which I 
have referred. Still less would the text be such a Tantra 
if the author was some other Shamkara. On the other 
hand, the form in which the work appears is that of a dis- 
course of the Mahavisznu in answer to questionings by 

(1) Essays IL. 33. 
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~cahma. An old and learned Orissan Paxdit to whom 
this question was referred stated to me his opinion to 
be that Shamkara was not the author of the work but 
its 1iedactor or compiler, thus occupying the same position 
in regard to it as the Azskis did to the Vaidik Shruti 
The question has importance because, amongst other 
reasons, of the fact that the Mahasiddhasdra Tantra 
includes a Tantra called the Prapanchasara amongst the 
group of 64 assigned to the Rathakrantaé (1) Whether the 
Tantra there referred to 15 the text before us I cannot say 
It may be another of the same name Thus we find in the 
group of Tantras mentioned by the Mahasiddhasara the 
Panchadashi All are aware that the Panchadashi 1s nota 
Tantra but a Vedanuk treatise Itis possible, however, that 
a Tantra was also so-called just as there 1s one which 15 
entitled Matsyasikta. I have been informed, though I 
have not yet seen any such manuscript, that there was an 
ancient Tantra called Prapanchapanchaka, and it has been 
suggested that the text before us 15 a summary of that work 
The title is not inconsistent with such view For “ sara ” 
may here refer either to the essence of the material world 
(prapancha ) or to a summary of the Prapanchapanchaka 
though in that case the title would more properly be Pra- 
panchapanchakasara in the sense of the world “sara” as 
used in the title of the well-known treatise of Kyrzsknananda, 
the Tantrasara. 

Whatever be the authorship, the question last discussed 
seems to be concluded by the statement contained in the 
work itself. For at v. 62, Chapter 36, Mahavis&mu says, 
“Oh Lotus-born ! in this Tantra ( Tantre’ smin) I have shown 
thee the Prapancha in its five-fold aspect” (2). 

The text is a very important one and service would be 
rendered by its complete translation A summary of the 
work which deals with the worship of all the Devatas 15 
as follows :— 

1 see Introduction to my edition of the first part of ‘‘Principles of Tantra” 

2 It must however be noted that the woid Tantra 1s sometimes used in a wider sense, 
that 15, In asense in which itis not an original Tantra e g, the Sharada speaks of itself as a 
Tantra See Introduction to my *‘Pnnciple of Tantra,” Vol. I 

{ Padmapéda says the five-fold aspects are ,—Sthiila, Stiksima, Karaza, Sam&nya, Sakshi ] 



CHAPTER I. 

_ At the close of the period of dissolution ( Pralaya ) Brahma, 
Vishnu and Rudra (1) who are respectively distinguished 
by the Guwas (Guzaprabhinna ) Rajas, Sattva and Tamas, 
appeared. Wondering how it was that they came into being 
and the object thereof, they approached Narayaza (here the 
Mahavis4zu ) then resting in the Ocean of Nectar and began 
to sing His praises. Pleased thereat He displayed to Them 
His great and beauteous form ; the sight whereof awed and 
astounded them, 

Brahma then said “Oh Lord, be merciful and tell us who 
we are and whence we have sprung; what is our cause and 
what is that which we are to do ( Kriya )”. 

Narayaza replied “You have been brought forth by 
the Eternal Imperishable (AksAara). Your respective work is 
to create, to preserve and to destroy”. 

Brahma then asked “What is the Eternal Imperishable ; 
what is Its nature ; whence has It come ?” 

Narayaza replies with a discourse on the creation of the 
world and teaches Brahma, Viskzu, and Rudra the nature of 
Purus#a and Prakriti (2) or Pradhana (3) the two supreme 
Tattvas (4). Of the twenty-five Tattvas, Purusa and Prakriti 
are stated by the Mahavishnu to be eternal ( Nitya ) 
Prakrzti extending over and enveloping the whole uni- 
verse “including Thee Oh Brahma and Myself Narayana.” 
Of Prakvzti the latter says “She knows Herself. None know 
Her but I as Kala only.” “Kala it is,” He says, “who effects 
Vikvzti or change in Prakzzti with Her three guzas, Sattva, 
Rajas and Tamas ( 5 ) which exist throughout the whole uni- 
verse and permeate all the Vikadras (6)’. The Mahaviskau 
continues His discourse of which the following is a summary. 

1. For they are the effect of the working of Prakrztiand manifest Her guzas though in 
different proportions according to their specific activities. 

2. See note at p. 29 post. 

3. See note at p. 29 post. 

4 Prakriti is the invisible ultimate source as oumenal matter of all manifestation 
through whose contact with Purus4a the whole universe arises. 

5. With their characteristics of happiness, sorrow, and delusion and functions of reveal- 
ing, inciting to activity and veiling or suppressing, respectively. Guza 1s that which works for 
another as they do for एषा प्र, See my Introduction to the Mahanirvava Tantra under the 
heading “Guava.” (1st Ed. ). 

6. Or effect or transformations of Prakriti 
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Prakreti by contact with the light ( JyotiZ ) (1 ) is Chin- 
matra (2). In the desire to create She “solidifies” or 
“thickens” ( Vichikirskur ghanibhita ) and appears as Bindu (3) 
Through the instrumentality of Kala the Bindu divides itself 
into three, vez, Sthiila ( gross ) SiksZma (subtle ) and Para 
(supreme) These are Biya, Nada (4) and Bindu (5) re- 
spectively On_ this self-division of the supreme Bindu there 
arises an inarticulate sound ( Avyaktarava ) ( 6 ) whichis the 
Shabda-Brahman or Sound Brahman (7) The latter is beyond 
speech ( Avachya) and 15 understandable to Itself alone 
( Svasarhvedyasvartipa ) (8) The wise know “sound” to be 
the Shabda-Brahman. It permeates all substance and in the 
animal body exists as the five “elements” ( Panchabhit- 
atmakadeha ). ; 

From this sound originates Mahat (9) or Buddhi and 
from the latter Aharhkadra which 15 threefold Vaikarika, 

7 Purusha, 

2 That 15, She who 15 im the first place Tattva (mere ‘‘thatness” ) quickens under the 
influence of Chit or consciousness which according to the Simkhya system She reflects , then 
She longs to create ( Vichikirshu ) and “solidifies? (Ghanibhiita ) and appearsas Bindu See 
oe notes The verse 1s quoted variously and reads also Chinmiatra referring to the 

aght 

3 That 15 the Karava or Causal Bmdu which the Brahman becomes after passing from 
its state in Pralaya to that called Vichikirska when Karma ripens As to the meaning of 
this, see Arthur Avalon’s Introduction to ‘The Serpent Power ” 

4 Sid tattvasarhyn& chinmatré jyotiskad sannidhestada 
VichikirsZurghanibhita kvachidabhyeti bindut&ém 
Kalen: bhidyaminastu sa bindurbhavati tridha 
Sthilla-siks#ma paratvena tasya traividhyamishyate, 
Sa bindur nadabijatvabhedena cha nigadyate 

Ch i 41, e¢ Seg 

5 Thatis, the Karya or effect Bindu as Nada is the Kny& Bindu 

Another reading, given by Kdlicharaza, substitutes dvidh& for tridh& in the third line 
and the remaining lines also differ | According to this version the division 15 twofold into 
lang and Sad ( See Vol II, Tantnk Texts, p 66), the combination being Hangsak 

See Woodroffe’s Shakti and Shikta and Garland of Letters 

6 See as to this, Raghavabhasfa’s commentary on the Sharaditulaka and Woodroffe’s 
Shakti and Shikta 

7, So also the Sh@rad&ulaka says — 
Bhidyaman&t par&idvindoravyaktatma ravo’bhavat 
Shabdabrahmeti tam एप 

Ch 1 77, 12 

8 Thus, (to illustrate the meaning of this term ), whereas others may see in mea man 
I alone really know what a man is,and whatIam One must be a thing to know what 
it 15 The existence of Prakrzti 1s only mferrible from Her effects which exist in their 
cause 

It 1s said that this word does not, as 15 generally supposed, mean ‘‘great” but 1s derived 
from Maghas which means Light ( Jyoti ) 
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Taijasika, and Bhautika (1). From 41101९18 issue 
five Tanmatras (2); from which were developed the five 
gross elements ( Mahabhitas ) ( 3 ) wzz., “ether,” “air,” “fire,” 
“water,” “earth” (4). From Ahamkara through Shakti 
with Gua and Doska (5) urged by Kala, sound is produced 
and from sound, ether (Akasha ); from ether, air ( Vayu ) ; 
from air, fire (Agni); from fire, water ( Jala); and from 
water, earth ( Przthivi ). The Mazdala of ether is circular and 
of air hexagonal (6); of fire triangular; that of water resembles 
a crescent moon and that of earth is square. Ether contains 
air, and air, fire; fire contains water, and water, earth ; 
and in earth is all that is moving and motionless in the 
universe (7). From Aharhkara also issue the five organs of 
action ( Karmendriya ), namely the anus, feet, genitals, mouth 
and hands the functions of which are excretion, walking, 
procreation, speech and the power to hold; the five organs 
of knowledge ( Jndnendriya ), wzz., eye, ear, nose, tongue 
and skin ; and the internal sense ( Manas ) 

( From the combination of these elements the whole 
material world or Prapancha is produced) (8). Mulaprakzzti 
is Prakrzti only ; but Mahat, Aharhkara and the five Tan- 
matras, these seven are both Prakrzti and Vikvzti( 9. The 
remaining sixteen Tattvas, vzz., the ten Indriyas, Manas, and 

1. That is the pure, passional, and dark or elemental aspects of Aharhkara in 
which the guwas Sattva, Rajas and Tamas predominate, respectively. According to 
the Sarhkhya the fist produces the eleven senses, the last the Tanmatras or causes 
of the gross elements ( bhiita). and the second produces both. According to the 
Shatva school the first 15 said to produce Manas, the second the ten senses, and the 
third as above. See Bhaskararaya’s Comm. on Lalitaésahasranama ए, 397- 

2, The subtle, imperceivable (to ordinary sense), “‘thing in itself,” of which 
there are five, vzz., Shabda (sound), Sparsha (touch), Riipa (form and sight ), Rasa 
( taste ), Gandha ( smell ) : that is, sound as such, touch as such etc.. 

3. Perceivable by the senses in those products which are made up of them. 

4. So ether ( Akasha ) arises from the Shabda-TanmAtra and its Guzais Shabda. The 
word “element” is here retained for default of any better term though the ‘‘ether” etc., here 
spoken of are not to be confounded with the elements air, fire, earth, and water, in an 
English sense. 

5. See post, p. 17 ef seg. 

6. Not in the ordinary sense ofa hexagon but of a figure with six points which is 
formed by two equilateral triangles ( one reversed ) superimposed. 

7. That is, all things may be resolved into “earth” : the latter is sublimed into water, 
and water into fire and so on, until ether is reached which potentially contains them all. 

8. The parentheses in English here and later on are added to the text in a form which 
gives continuity to the summary. 

g. That is both cause and effect : they are each the effect of the preceding cause and 
the cause of the succeeding effect. Prakriti is Cause. ‘*The seven” or. Mahat, 
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uve Mahabhitas are purely Vikvzti They are called 
the sixteen Vikaras. The eight Prakvztis are Avyakta (1 ), 
Mahat, Ahamkara and the five Tanmatras the last seven 
being also Viksstis of Prakvzti. The 8885, ( 2) are Buddhi, 
Ahamkara, Chitta and the Indriyas both Jnana and Karma (3) 

N&arayavza then gives the divisions of time from the 
minutest, namely the Lava to the duration of Brahma’s life 
( or a period of 36,000 days and nights, each of 8,640,000,000 
human years duration ) as follows — 

1 Lava=the time it takes to pierce a 1 human year=1r day and night of the Devas 
lotus leaf with a needle 360 days of the Devas=1 celestial year 

30 Lavas=1 Trudi 12,000 celestal years=1 age ( Four Yugas ) 
30 Truéis=1 Kala 1,000 Yugas=1 day of Brahma 
30 Kalis=1 Kashtha 1,000 Yugas=1 night of Brahma 
30 Kashthis=1 Nimesha 30 such days and nights of Brahma’=1 month 
8 Nimeshas=1 Matra which 1s equal to of Brahma 
£) one ey ( Shvasa ) 12 months of Brahm&=1 year of Brahma 

360 Shvdsas=1 Danda or Nadik& =; \ the period of the 
2 Nadikés=1 Muhiirtta 100 years of Brahma | = hfe of Brahma 

30 Muhiirtas=1 day and night न that of the outgoing 
30 days and nights=1 month T ne eon = breath ( nishvdsa ) of 
12 months=1 hun an year j ५ : Kala, ( Nardyaza ) 

The sun, moon, fire and all Devatas are 17 constant 
movement for the preservation of the world ( The close of 
the day of Brahma or Kalpa 15 followed by a night of Brahma 
and this is what is called the intermediate dissolution or 
Pralaya of which there are as many as there are nights in the 
life of Brahma Atthe close of Brahma’s life with the in- 
drawn breath of Kala there is the great dissolution or Maha- 
pralaya). “At the time of dissolution”, says Narayama, “all 
the universe re-enters Prakvrzti”. 

Narayawa then treats of the generation of bodies. In 
Prakvzti when moved by Kala, there are four kinds of 
bodies, namely, those which spring from the ground( Audbhida ) 
those from moisture ( Svedaja ); those which issue from eggs 
( Azdottha ) and lastly such as have their origin in the 

Ahariikara and the five Tanmitras are both cause and effect, and the ‘“‘sixteen” or the 

eleven senses ( Indriya ) including Manas and’ the five elements ( bhiitas ) are effects only. 

Puruska 15 neither cause nor effect Alleftectseaistim their causes Prakvzti and Porusha 

have themselves no cause. 

1 Mitlaprakseu or unmanifested Praks zt. whom the Panchariltra agama calls ‘‘the 
one Mother of the universe the Mother of the Scriptures, Sarasvati who has no 

origin.” Vyakta on the other hand is Mahat and the other categories for they are 

manifested 

2 <A Karama 15 that by which another thing 1s done, an instrument or agent 

3. The inner agents ( antah-karaza ) are Buddhi, Ahamkdra, Chitta and Manas which 

sums up in itself and presides over the ten outer agents or senses ( Indnyas) of knowledge 
and action 



INTRODUCTION G 

uterus. Motionless things (such as trees, ८2८, ), are called 
Audbhidas as they pierce through the ground. The Svedajas 
originate from the combination of the five elements. The 
Andajas or Andotthas are produced by Shukra ( semen ) and 
Shoxita (female ovum ), and are formed into a ball. The Jara- 
yuja sprung from the uterus is the result of sexual intercourse. 
It is born with a body which contains the twentyfour Tattvas. 
Vayu (“air”) or nerve force takes the discharged semen and 
then mingles it with the seed of the Shozita. The seed of the 
female is called Mayiya and that of the male is Karmaka. 
The uterine air nourishes the united seeds ( Bija) which are 
called Azava and in which, in subtle forms, the twenty- 
four Tattvas exist. If there be a preponderance of Shoxita 
the child becomes a female; if the proportions are even the 
child becomes a hermaphrodite and when Shukra pre- 
dominates then the child becomes a male. The combined 
seeds in the course of the day by the action of air, fire and 
water solidify into a body the size of the mother’s thumb 
Next day the embryo becomes a frothy body ( budbudakara ) 
In the course of fifteen days it becomes quadrangular in shape 
and draws nourishment from the food taken by the mother. 
In time by the action of Vayu (in the uterus ) a straight long 
Nadz (nerve or artery ) called Sushumna is produced. The 
mouth of the पित्रे is downward ( that is, in the Miuladhara ) 
There is a Naa@i on each side of it. That on the left is Ida 
and that on the right is Pirhgala. With these seven other 
Nadis are connected. Ida, connected with the left scrotum, 
encircles Sushumna, passes by the right hip, goes to the 
heart—and thence passing by the left shoulder proceeds to 
the right nostril. Pirngala originating from the right scrotum 
goes in a similar way to the left nostril. 

The other Dhamanis ( Nadis ) above mentioned are Gan- 
dhari, Hastijihva, Pus#a, Alambus#a, Yashasvini, Sharh- 
khini and Kuhu. These are ramified all over the body. 
The embryo continues to increase drawing its nourishment 
from the food taken by the mother through a Nadi which 
is attached to the wall of the uterus. As it goes on in- 
creasing it receives a part ( Kala) of the Supreme Light 
(Pararh jyotiZ) and this Kala is consciousness ( KsZetrajnata ). 
The body which is thus possessed of consciousness is com- 
pounded of the elements ( Bhautika ) and has qualities of its 
own (Saguwza). In the case of the male the testicles fully 
exist ; but in the case of the hermaphrodite only slightly. 
The female embryo has none, 

2 
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Besides the central Nadi SusZumna there 216 various 
other Nadis with branches and sub-branches and altogether 
they are 350,000 10 number. Vayu (v. fost p 11) passes 
through the body by means of these Shiras ( Nacdis ) 
Vayu is spread all over the body from the Miladhara up- 
wards proceeding along 1. and Pimgala towards the nostrils 
and thereafter stops at a distance of twelve fingers breadth 
therefrom. There is a constant upward and downward move- 
ment of Vayu along the paths of the sun and the moon (1). 
Vayu goes to the north by the left , to the south by the 
right. Different views are held about this consciousness 
(Chetana ) Some speak of it as the effect of Shukra and 
Shomita ; others as produced by the food taken by the mother. 
Others again say that itis the product of the Rasa (essence, 
juice ) of the food or lymph chyle Some speak of it as the 
effect of Karma; others as a manifestation ( Vyapti ) of the 
Param Dhama ( Supreme Light), Some again say that the 
body and the Atma of the father repeatedly act and re-act the 
one upon the other with the result that the lustrous Supreme 
Light is communicated by Maruta ( Vayu ) to the Shukra as it 
were the light from one lamp to another. Others’ say that 
when the material body of elements ( Bhautika ) is born the 
Jivatma comes from somewhere and enters 1६ ( 2 ) 

Narayava then says that the great ( Mahiyasi ) Prakrzt 
is distinguished by the Guzas ( Guzabhinna ) and 1s Tridosha 
(v. gost). She pervades and possesses the qualities ( Guza ) 
of the five elements. The seven substances or fundamental 
principles ( ए. fost) are Her characteristics She 1s Sapta- 
dhatubhinnad. She is in the Indriyas ; both in the five 
Karmendriyas, and in the five Jndnendriyas. She is Pancha- 
buddhiprabhavini. She issues from the unmanifested state 
when quickened by Her proximity to the Supreme Light 
When She 15 well awakened by the Supreme Light then She 
is Manas and of great power and is in the state of cer- 
tainty-uncertainty ( Samkalpavikalpakzztya ), When in the 
act of determining with certainty ( nishchinute ) then She is 
called Buddhi or determination When She knows Herself 
as the knower Sheis Ahamkvzti ( Ahamkara ) When She 
withdraws into Herself ( abhiliyate ) She 15 Herself alone. 
When She the Great One moves to manifest Herself in Her 
different ways then the sound which issues upon the bursting 
of the Bindu becomes clearly perceptible. 

ग Thats, [क and Pimgala. 2 These views are rejected by Narayaza. 



CHAPTER II. 

Matured in this way the embryo goes on increasing at 
every moment of time. It is first composed of six parts, wzz., 
head, two hands, two legs, and the middle portion. Con- 
sciousness then enters these six parts. If the three Doskas 
viz., Vata or Vayu, Pitta, Kapha are favourable then eyes, 
nose, mouth, ears, cheeks, chin, chest, belly, breasts and so 
forth are formed. 

[ At this point it is necessary to make an explanatory 
digression. These three terms are generally translated air, 
bile, and phlegm. While, however, they have this signi- 
ficator they, however, mean a great deal more (1). Vayu is 

not atmospheric air nor is it an effete material such as gas 
generated during the process of digestion. Sushruta de- 

fines it as a force which sets the whole organism in motion. 

It is the principal factor which determines the genesis, 
continuance and disintegration of the living body. Its 
vibration takes a course as the controller of the correlative 
functions of the system. Taking into consideration the 

various functions which the living body has to perform this 
Vayu is classified into Praza, Apina, Samana, Vyana and 

Udana which are said to correspond with the divisions of 

functions performed by the cerebro-spinal and sympathetic 

nerves of Western physiology. The Tantras abound in 

description of the Naazchakras (nerve plexuses ) and give 

detailed accounts of the motor, sensory, and mixed nerves 

according to differences in their functions and relations. 

In Chapter XV of the Siitrasthanam of the Sushruta it is 

said that the imparting of motion to the body ( Praspandanam ), 

the carrying of the sensations of the respective sense organs 

( Udvahanam ), the passing down of food to its proper recep- 

tacles ( Piiravam ), the separation of excretions from the as- 

similated food matter ( Viveka ), and the retention and eva- 

cuation of urine, semen, etc., ( Dharazam ) should be ascribed 

to the functions of the five kinds of Vayu which support 

the body. 

t. For what follows on the medical side I am indebted and refer my reader to the 

Sushrota Sarhhita, an English translation of which with a very useful introduction has 

been published at Calcutta by Kaviraja Kunjaléla Bhishagratna. 
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In short the term Vayu not only means nerve-force but 
is extended to include any kind of electro-motor or molecular 
force (as when we speak of the Vayu of the soil ) though the 
term is now loosely applied te signify gas or air 

The functions of the Pitta consists in metamo1 phosing 
the chyle to protoplasmic substance and 1s thus said to cor- 
respond to the metabolism of Western physiology It means 
both bile and metabolism of tissues as well as the bodily 
heat which 1s the product of the latter All metabolic pro- 
cesses in the organism whether constructive or destructive 
are called Pitta which 15 said to be in the products of those 
processes whether serum, bile, blood, albumen, e¢¢, which 
are either essential to the substance of the body or to the 
proper performance of any organic function It 2150 has 
five sub-divisions accoiding to functions and locations, wz — 
Pachaka, Ranjaka, Sadhaka, Alochaka and Bhrajaka, or 
digestive heat or bile , pigment, rhythmic cardiac contractions , 
the Pitta of sight and in the skin The Sushiuta Samhita 
in the Chapter cited says that pigmentation ( Ranjaka ), diges- 
tion and metabolism:of tissues ( Pachaka ), the vitalisation 
and nutrition of protoplasmic cells ( Oja&kezt ), otigination of 
the faculty of intellection (1) ( Medhakrzt ) ( these last two 
coming under the common heading Sadhaka ), the origination 
and preservation of eyesight (Alochaka ) and the germin- 
ation of heat and maintenance of bodily temperature ( Bhra- 
joka ) are the functions of the five kinds of Pitta which contri- 
bute to the preservation of the body through its fiery or 
thermogenetic potency ( Agni-karma ) 

Kapha or Shleskma 1s also of five kinds the functions 
of which according to Sushruta are the lubrication of the 
interior of the joints , contibuting to the gloss of the body, 
to the formation of healthy granules in sores, to the size 
of the body; building fresh tissues; imparting a pleasant 
or soothing sensation to the body, increasing its strength 
and giving firmness to the limbs and thereby contributing 
to the welfare of the body by supplying it with its watery 
element. 

t The Editor of the work last cited, after stating that Sidhaka which 1s situated 
m the heart indirectly assists mm the performance of cognitive functions by keeping up 
the rhythmic cardiac contractions, says that it was perhaps this view of the heart’s 
construction which predisposed many ancient Indian physiclogists to hold it to be the seat 
of cognition ( Buddhisthanam ) 
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At every moment the animal body dies. The ety- 
mological significance of the term Sharira ( body ) which comes 
from the root Shvz ^! {0 wither up ” testifies to ancient know- 
ledge of the combustion which is taking place at every moment 
in the human system. The internal fires would unduly feed 
upon its constituent principles were it not for the cooling 
and watery principle of ShlesZma which surcharging it 
with its own essential humidity keeps intact the integration 
of its component molecules. The Rasa or lymph chyle 
which is formed out of the ingested food prevents the internal 
bodily fires from preying upon the vitals by coursing freely 
throughout the whole organism. The Rasa thus generated 
undergoes a kind of purification, the purified portion 
being called Prasadabhita and the excreted portion 
Malabhita. Kapha or Shles£ma is that portion of Rasa 
which fills all the intercellular spaces of the body thus holding 
them together in a kind of cooling embrace (1) and prevents 
the combustion which would otherwise have been caused by 
organic heat. 

Thus “air” is the correlative, as “fire” and ‘water ” 
are the sustentative functions which, with generation, con- 
stitute the threefold activities of living matter. The lymph 
chyle or Rasa produced by the digested food potentially 
contains the elements ( Dhatu) which build up the human 
organism through physiological metamorphosis. Vayu, Pitta 
and Kapha are thus fundamental principles of the human 
economy or the primary subtle dynamics of organic life, when 
in virtue of their correlative and sustentative functions, they 
ensure an equipoise among the different vital and physiological 
processes, essential to its perfect health, But when the 
equilibrium is disturbed, pathological conditions arise which 
form the esse of disease and then they are said to be trans- 
fromed into Doskas or morbific diathesis(2). They are 
denominated as Malas when observed in grosser or superficial 
principles of the organism producing those excretions or 
organic lesions which are the sphere of morbid anatomy. 
Thus Vayu, Pitta and Kapha embrace both the biological 
and pathological principles of the organism. The same 

1. The root 6101154 means ‘to embrace.” Vayu comes from the root Va { be move ) 
and Pitta acccrding to the auther cited comes from ‘‘ tap” (to burn) from which he 
says it should be inferred that motion, heat, and union and integration are the respective 
attributes of the vital Vayu, Pitta and Kapha or Shleshm&, (Vol. I. P. 195 ) 

2 Thus blood which is a fundamental substance ( dh&tu ) of the organism may be 
designated a doska when owing to congestion it produces a pathological condition. 
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principles which sustain the organism are transformed into the 
dynamics of disease and the grosser excretory changes and 
organic lesions which form the subject of morbid anatomy and 
are sometimes confounded with the disease itself. It is, there- 
fore, incorrect to translate Vayu, Pitta and Kapha as “air”, 
“bile” and ‘ phlegm” except under those circumstances in 
which they are transfromed into Malas but they are not 
“air”, “bile” and “ phlegm ”1n those planes of their 
functions which determine the genesis, growth and continuance 
of the organism as well asits death, decay and disintegration. 
These principles thus embrace the whole sphere of organic 
existence (1). | 

The text then continues as follows | The embryo 1s moved 
by Vayu at the time of delivery, It issues with its head 
downwards causing great pain to its mother. At that time its 
eyes and nose are (in the uterus which 1s itself steeped ) in 
the filth of the mother’s intestines and it repeatedly thinks 
of the thousands of sins committed by itself in previous births 
( which have caused it to be thus re-born) It is tormented 
by the heat of the mother’s body and is smeared with 
her secretions Its body which 15 rolled up into a ball 15 
agitated by Vayus moving in all directions It 1s at this time 
that it longs for Liberation ( Moks/a ) 

Before this period Praza and other Vayus had lodged them- 
selves in its body, Apana and Praza now pull against one 
another. When Samana fans the fie of digestion then Vyana 
goes with the extract produced thereby ( Rasa ) all over the 
body. Udana accompanies Praza Naga causes belching. 
Kirmaka causes movement of the eyelids (1), Kvekaraka 
causes hunger; Devadatta yawning; and Dhananjaya 
causes various sounds ( Rava ) meaning apparently motions in 
the body and does not leave it even after death As there are 
ten airs, so there are ten fires inthe body, Of these, seven 

fires are in the seven substances ( Dhatus ) and three in sweat 

( Sveda ), phlegm (Kleda) and entrails (Antra). The 
Dbatus are skin ( Tvak ), blood ( Asrzk ), fat ( Meda ), bone 
(2) (Asthi), flesh (1420158, ), marrow ( Maya ) and semen 
( Shukra ). They are called Disdya or that which is affected. 

‘ome —_— 

1 op ed of Kaviraja Kunjaléla Bhishagratna whose exposition I have above condensed 
and re-arranged 

2 According to the Kammkagama cited by Bhdskarardya ( Lalta V 116) the first five 

Dhiatus are derived from Devi , ana the last twa together with breath and vitality ( Jiva ) from 

Shiva The tenth substance 1s called Par&shakts, 
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Doska is that which affects and the Doskas are Vata, Pitta 
and Kapha (1). The universal spirit ( Vishvatma ) 15 Sama- 
vayi (2). Action shows whether it affects or is affected. 
Hunger and thirst, grief and ignorance, decay and death are 
known as the six Urmis and exist in Praza, Buddhi, and as 
characteristics of the body (Dehadharma ). From semen origi- 
nate marrow ( Majja ), bone ( Asthi) and nerve ( Snayu) ; 
from female ovum come skin ( Tvak ), flesh ( Marhsa ) and 
blood ( Shozita }. These are the six ( 3 ) Koshas of the body. 
In the Dhatus Rasa and so forth is matured ( Paka). With 
maturity Ojas is produced which is the eighth product ( Dasha ). 
[ It is said in Part I of the Bhavaprakasha that “health 
and strength reside latent in the OjaZ Dhatu as butter ( Ghrz- 
tam ) lies latent in milk.” What it is, is not certain. According 
to some it is albumen or glycogen. But the medical Editor 
of the Sushruta already cited says( Vol I. p. ti) that the 
term has been used to denote that vital principle in the 
organism which is essential to the maintenance of a healthy 
combustion in its tissues and to the due performance of their 
normal functions and activities, no matter whether that 
principle is patent in the form of protoplasm, protoplasmic 
albumen, glycogen, or mucosin in accordance with the 
difference of their functions, geneses, and conditions of pro- 
toplasmic metabolism]. This Ojas according to the text 
seeks to attach consciousness ( Ksfetrajnata ) to itself as oil 
seeks union with the lamp or the firmament the splendour of 
the thunderbolt. When fire is covered by a pot which has 
holes in it, the lustre of its flame issues through these apertures 
and illumines the surrounding space. In the same way the 
lustrous consciousness ( Ksetrajnata ) although covered by the 
body gathers knowledge through the different senses. Ether 
is in the ears, air in the skin, fire in the eye, water in the 
tongue and earth in the nostrils. This is how knowledge is 
acquired. 

When Pitta moved by Vayu dissolves the Dhatus and is 
itself dissolved, it also dissolves blood in Lasika ( 4) and the 

1, That is, they are the things which affect the Dhatus as above explained. In 
Ayurveda it is said that these three acting on the body m different ways produce various 
results. 

2, This word is an adjective of samavaya, which means an intimate and inseparable 

connection between things such as that which exists between a thing and the material of 

which it is made. 

3. External, 

4 Described by Charaka as the fluid which is between the skin and the flesh. 
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dissolved Lasika working forward in the direction of the 
skin issues in the form of particles of perspiration. When 
Kapha is moved upward by Vayu and Pitta then there 15 
Praseka of the mouth and nose—that 1s, apparently these 
organs function by salivation, dribbling, running at the 
nose and so forth. 

Here follow some verses dealing with diseases and their 
causes. Thus from the taking of unwholesome food discharge 
from the penis ( Prameha), strangury ( Mitrakszchhra ), 
diarrhoea ( Grahami ) and other diseases arise. 

It is next stated that after food of the six different tastes 
is introduced into the mouth it 1s made palatable by Kapha. 
The six kinds of taste of edible things are sweet, sour, salt, 
bitter, hot and astringent Food first goes to the stomach 
( Amashaya ) and then to the seat of bile { Pittashaya ) and 
through contact with it becomes pungent ( Kafuka) Entering 
the intestines 1t 1s matured by the bile. The essence ( Rasa) 
which 1s produced by the process of digestion assumes the 
form of blood and so forth and 1s carried through the body by 
Vayu. The refuse is collected by Anila (air) This 1s called 
the excretion It passes into the small intestines ( Grahazi ) 
and remains there for some time when it passes out by way 
of the anus In a similar manner the watery part passes 
through the thin Nadis which spread all over the body into 
the bladder ( Vasti) Vasti is the recipient ( Ashaya ) of 
urine ( Mitra) 204 15 bent in shape like 8 bow The water 
which passes out of it 1s called urine 

The embryo ( Jantu) covered by the caul ( Jarayu) is 
moved by the Vayu into the uterine passage. It is the way 
of all sinful beings that they strive hard to come out of the 
womb. “Oh Lotus-born ( Brahma)” says Naradyawa, “the 
ways ( Vzztti ) of men are various and wonderful”. It 15 then 
born and shakes with fear. It yawns and suffers from fever, 
It breathes heavily and cries through tts terror, 

The text then proceeds to deal with what 1s called 
the Bhavas or states of sound( 1). The Bhava which first 
arises in the lowest Tattvik centre, the Miuladhara, 1s called 

1, The whole of this verse occurs in the Alamlara Kaustubha as quoted in the 
Shabdakalpadruma with the difference that the word Tara is substituted fo Bhavu 

[ The text epeaks of four states of sound Acording to Padmapéada the first state Para 15 
divisible ny four parts (pada), namely, Shiiny&, Samvit, Siksima and Pari-—S¢e page 
34 of Text, 
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Para (1). In its next state it is Pashyanti( 2). When it 
reaches the heart ( Hvidaya ) and is united with Ma or Buddhi 
it is called Madhyama ( 3 ). Then inthe mouth and with the 
desire for _utterence it is kaown as Vaikhari (4) or uttered 
speech. From this last arises by the action of air( Pavana ). 
all the letters ( 5 ) 

The letters are not clearly manifested because the neces- 
sary apertures have not appeared such as the throat and 
the like. Until these come into existence and become the 
seats of pronunciation the letters remain in their place of 
origin ( Varzavyaktisthanasathstha ) When the embryo 
reaches the stage ( Bhava ) in which the thought arises, “I am 
knower” or “It is I who know (Jnata’smi )” it acquires 
Buddhi, Aharhkara and Manas Consciousness thus in- 
creases by degrees and causes the child to become attached 
to its mother, father and kinsmen. Drinking abundantly 
of the mother’s milk it cries out when it desires to suck the 
breasts again. The sight of father, brother and uncles makes 
the child happy. Through this arising attachment to the 
world ( Sarhsara ) the child forgets its actions in previous 
births, the agony endured in the mother’s womb, and the 
pain caused on its delivery therefrom. When troubled it 
calls to its mother in half-formed words. These words are 
indistinct like the confused murmur of Kuzdalini( 6) in the 
Miladhara (7 ). 

The aspects of Kuzdalini are various. She, in Her three- 
fold aspect, is the imperceptible omnipresent Shakti who is 
Kama (ई); ^) (र), Nada(@). She 5 Tara (8). Some 
call Her Shakti, others the Paramatma (9). 

1, In the bodily aspect ( Adhyatma ) the K&razabindu resides m the Miiladhara as the 
Shakti Pizda Kundalini. Here it is in its non-differentiated condition. The Shabdabrahman 
remaining here is called Par& sound. 

[ Padmap&da says that there are seven stages of syund ] 

2. That is when it proceeds with slight motion ( Séményaspanda >) from the motionless 
(nidspanda ) state as far as the navel chakra ( Mazipiira ) and is associated with Manas. 
According to some accounts the Svadhis&¢Aana is substituted for Mamipiira. Bhaskararaya 
Lalita, ४. 80. 

3. As the former sounds possessed the nature of the Karaza and Karya Bindus 
respectively, it is here in the Nada state endowed with more definite motion ( Vishes- 
Aaspanda). 26. 

4. Here it is in the nature of the Bija aspect with quite distinct motion 
( Spaskzatara ). 2. 

5. Which exist ina latent or unexpressed state in the SusZumna. 

6. Known as Pivda or She in whom all energies (Shakti) are stored ( Pisdita ). 
7. The basic plexus. Sze 2d, and Author’s ‘‘The Serpent Power.” 

8. Another name for “Om,” ( =A+U+m™ ) 9 For the two are the same, 

3 



18 INTRODUCTION 

Her threefold aspect 15 that of the three Gumas, the three 
{2054245 (1), three colours (2); Trayi(3), the three Lokas 
(4), the three lines ( Trirekha ) (5) She 1s Tara because 
She saves ( Taraza ), and Shakti because She 1s the support 
( Dhezti ) of all 

In Her fourfold aspect She manifests as the Sik- 
shma Karanas (6); Jagrat efc. (7 ). 

In Her fivefold aspect She 1s represented by all things 
which are classified by five ; such as the five groups ( Vargas ) 
of letters ; the five colours ( 8 ) and the five Vayus. (9 ) 

In Her sixfold aspect She 1s the six Koshas (10), six 
Urmis( 11), and six Rasas(12) 56 it 15 who forms the 
divisions of the six-chambered Yantra ( S#adgumita Yantra ) 

In Her sevenfold aspect She 1s the component parts of 
Tara (13), namely, A, U, M, Bindu, Nada, Shakti and Shanta, 
and the component parts of Hrzllekha( 14) or H, २, 1, 
Bindu, Nada, Shakti and Shanta In Her sevenfold aspect— 
She is the regions ( Lokas ), Mountains (Adris), Islands 
( Dvipas ), Patalas (Nether Regions ), Oceans ( Sindhus ) 
(15), Planets ( Grahas ) (16), the Sages ( Mums) (17), 
the Tones ( Svaras ) and Substances ( Dhatus) ( 18 ), and all 
things which have a sevenfold existence 

1 V ante,p 11 

2 That 15 three colours of the three Gusras—white, red, blach 

3 The three Vedas—Azk, Yajus and Siman 

4 Bhi4, Bhuvas, ऽएव, or the terrestial, upper and celestial worlds 
The three lines of the Akathadi triangle, wz Vahm, Indu and Arka See Arthur 

Avalon’s ‘“‘The Serpent Power” 
6 Buddhi, Ahamkara, Manas and Chitta, 
7 Jagrat Svapna, Sushupt: and Turiya 
8 The five elements are coloured , transparency (ether), black ( air), red (fire), white 

( water ), yellow ( earth ) 

9 Priva, Apana, Samina, Udana, Vyana, 
10, V ante, p It 

11, V. ante, p 15 

12, Or tastes, V ante, p. 16, 

13. The Mantra Ong 
14 Aname for the Biya ^ [सा ” As to Shakti and Shanta See Po 39, 2 1, post 
15 V. fost, notes to p 36 
16 That 15. the seven planets which give thew names to the days of the week Omitting out of the nine planets R&hu and Ketu, wz Ravior Siirya (Sun), Soma or Chandra ( Moon), Mamgala ( Mars), Budha ( Mercury), प) thaspati ( Jupiter ), Shukra 9 ), Shani ( Saturn ) [ Réhu and Ketu are not recognised as planets in Astronomical 

17, See fost, p 36. 

78 LB, 
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In Her eightfold aspect She is the eight Prakvitis (4) 
the eight Vasus ( 2 ), the eight points of the compass ( 3 ) and 
the eight Mothers ( Askéamatarak ) ( 4 ). The text then con- 
tinues with the ten-fold aspect as manifested in the ten 
directions (5 ) and so forth ; the twelve-fold aspect as in the 
signs of Zodiac and the great twelve syllabled Mantra. 
Finally Shakti manifests in the fifty-fold form as the fifty 
letters of the Sanskrit alphabet. 

CHAPTER III. 

This Chapter deals with the letters of the Alphabet, 
which are of a three-fold character, lunar ( Saumya ), solar 
( Saura ), and fiery ( Agneya ). The vowels are lunar, the con- 
sonants ( Sparsha ) other than the Vyapakas ( 6 ) are solar and 
the latter are fiery. 

The letters A (4) to Visarga (:) are vowels ( Svara) 
some of which are short and others long. The short ( Hrasva ) 
vowels are, A (अ) I (इ) ए (ड) Wel ऋ) 7.2 ( ल) and 
Bindu (°). The long ( Dirgha ) vowels are A (चा) 7 (ई ) तं (अ) 
Rit (ऋ ) Livt (@) and Visarga (;). The vowels E (ए) 
Ai(@%) 0 (sf) and Au (श्रौ) are not mentioned in the text 
probably because E ( ए ) is formed by long or short A (3,311) 
with long or short (द्द) ; (ट) Ai by long or short A 
with E ( ए ) ; O by long or short A with long or short U ; and 
Au (श्री) by long or short.A with O. The short vowels A (अज) 
I (इ) ए (ड) श्रत् Bindu (°) are masctiline ( Pum ): the long 
vowels A (आ) { (ई) and त ( @) and Visarga (;) are feminine 
( Stri ); and the vowels ९ ( ऋ ) Ard ( ऋ ) Lrz (ल) and Liz (च) 
are neuter ( Napurhsaka ). The text mentions the last four 
and the Prapanchasarasambandhadipika the other vowels (7) 

1, See ante, p. 8. 

2. “Aditya, Marut, Ashvin, Indra, Ushas, Rudra, Vayuand Kuvera. 

3. N-S. ८, & W., N-E. ( Ishana ), N-W. ( Vayu), S-W. ( Nairvzta), S-E. ( Agni ), 

4. See post, ए. 35 zi and p. 27. 

5. See note (3 ) adding above and below. 

6. Thatis the letters Va ( य ) Ra (र) 7.2 ( ल) Va ( व्) t@lavya Sha (q), mirdhanya , 
Sha (ष्) Sa ( स) Ha(¢) Lia (ल) and Ksha (त्त) 

y. According to the Dipik& these four appear ( ayanasthiti) in Sushumn& when 
Pranavayu is in that Nadi; and by &z and Lré there is cutgoing breath ( dakssinByana ) 
and by Ari and L/ri ingoing breath ( uttar&yama ). 
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These four exist in two states according as they are in the 
right or left nostril When Praza is in the right nostril 
there is what is called Daksdimayana and outgoing breath, 
and when in the left nostril Uttarayaza and ingoing breath 
The five short vowels manifest ( 1 ) when Praza is in the right, 
and the five long vowels when it is in the left nostril (2). 
Bindu and Visarga whose manifestations are dealt with 
later are the Sun and Moon respectively. 

The Sparsha Varzas the last letter of which wz, Ma(a@) 
is the Sun and the Atma (3), are divided into five groups 
( Varga ) of five letters each The twenty-four letters ( 4 ) are 
the twenty-four Tattvas The whole twenty-five letters are 
therefore both solar as governed by Ma the sun and elemental 
( Panchabhautika ) 

The Vyapakas are divided into two groups of five letters 
each (5), and are Fiery (Agneya ) and Panchabhautika. They 
are so called because in union with the vowels ( Svara ) they 
emanate from ‘‘moon” ( Shashi), “sun” (Ina) and “fire” 
( Agni ). 

From the letters of the alphabet there arise thirty-eight 
Kalas (6) , Sixteen lunar (Saumya) Kalas come from the 
vowels ; twelve solar ( Saura ) Kalas come from the twenty- 
four conjoined Sparshas ; and ten fiery ( Vahnya ) Kalas from 
the Vyapakas. From these Kalas the Sadhaka attains his 

= Inother words Prava 1s in the south (right) with the utterance of the five short vowels 

2 See Dipiki , which also says that the short vowels are bhauttka ( elemental ) 
and the long ones are of the nature of the five Kalds,—Nivritti, Pratish/ha, Vidya, 
Shanti and Sh&ntyatié See also Sharada Tilaka Chapter 1 
Pumgalayiém sthita 1119598 id&@ydin samgatad# pare 26 , Chapter 2. 

3 For Ma is Bindu and the Sun or Atm& among the letters The Dipikd says 
that by the Atma is meant all the animate world as a whole (jiva samasié) and the 
Supreme Spirit dwelling therein (tadantaryfmi) Shruti says ‘the Sun is the 
Soul of the univeise” ( Siirya dtma jagatastasthus#ashcha ) 

4 That 15 the Sparsha Varvas other than Ma 

5 Thatis¥Ya (य) (र् ) (ल्ल) ५2 (व )and Sha ( श् ) ,and Sha (ष ) Sa ( a) 
Ha (द) Lla (ल) +> (त्त) 

6. Kala means “‘part” , according to the Commentary on the Hathkayogapradipika 
(Ch IV, v. I) Kala is a part of Nada ( Kala naidarkadeshat ) The Kalas are the 
various parts into which the Prakrztic substance 1s considered as bemg divided In 
every creation of the world it 1s said that Milaprakvit: assumes the different gradations 
of Amshartipym, Kalariipivi and Kalimsharlipizi or manifests Herself in portions, 
(such as Durga, Laksmi, Sarasvati), im parts (such as Pusha, Tosdtr and other 
secondary Devis) and portions of parts and further sub-divisions such as all women- 
kind who are all venerable as manifestations of the Mah&prakrzt1 See H HH Wilson’s 
Essays on the Religion of the Himdus, pp 245, 246, Vol. I Here the connection 
between the various (letters) and the Kalés is shown and these Kaldés are unfolding 
qualities of their cause 
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desired aim. From the letters of the Tara( 1s ) originate the 
all pervading fifty Kalas which can be divided according to 
the five elements ( 81/85 ). From these ( 2) originate the 
Shaktis and Matxzs (3) and Mirtis of Viskau and Rudra 
respectively ; as also the herbs and vegetable substances 
( Oshadhi ) ( 4 ). 

The lunar Kalas arising from the vowels and which grant 
the fulfilment of desires ( Kamadayini ) are Am*yzta, Manada, 
Pusha, Tush¢i, Pushzi, Rati, Dhezti, Shashini, Chandrika, 
Kanti, Jyotsna, Shri, Priti, Arngada, Piirza, Purzamrzta. 

The twelve solar Kalas which give wealth ( Vasuda ) con- 
nected with the letters commencing with Kabha ( कभ ) and 
ending with Tha-da ( उड ) ( 5 ) are Tapani, Tapani, Dhimra, 
Marichi, Jvdlini, Ruchi, SusZumna, Bhogada, Vishva, 
Bodhani, Dharixi Ksfama. 

The ten Kalas issuing from “fire”? which are connected 
with the Vyadpakas and which grant Dharma ( Dharmaprada ) 
are Dhimra, ArchiZ, Ushma, Jvalini, Jvalini, Visphulimgini, 
Sushri, Suriipa, Kapila, Havyakavyavaha. These make 38 
Kalas for the fifty letters. 

The text then proceeds to deal with Kalas of the Pramava. 

The ten Kalas which arise from Akara ( 4 ) ( 6 ) ( Akarapra- 

bhava ) which are Brahma-born ( Brahmajata ) and creative 
are Srisk¢i Riddhi, Smvrzti, Medha, Kanti, Lakshmi, Dhziti, 
Sthirad, Sthiti, Siddhi. 

The ten Kalas arising from Ukara (उ) (Ukarottha) which are 
Vishnu-born ( Visuu-jata ) and preservative are Jara, Palini, 

Shanti, Aishvari, Rati, Kamika, Varada, Hladini, Priti, Dirgha. 
The ten Kalas issuing from Makara (म) are Rudra-born 

( Rudrajata ) and destructive and are Tiks##a, Raudri, Bhaya, 
Nidra, Tandra, Ksut, Krodhini, Kriya, Utkari, Mzztyu. 

1. Omkéra from which all the letters have originated. 

These Kalas of Tara according to the Dipik& manifest in the workings of Prakrdti 

( Sarvagaz prakrétikaryavyapinya ). 

2, There are variant readings, vés., tebbyad and tabhyaé ; ifthe first then the letters 

are meant and if the second the Kalas. 

3. The Shaktis and Mothers of the various manifestations of Vishu and Rudra ; the 
Shaktis of the latter being called Matrzs. 

4. V. post. 

5. That is the first and last letter other than Ma, the second and last but one and so on 
are taken together, there being in all 24 letters) Thus :—Ka-Bha कभ) ; Kha-Ba (खव) ; 

Ga-Pha (am) ; Gha-pa qq) ; Nga-na (ea) ' Cha-Dha (चध) ; Chha-Da (gq) ; Ja-Tha (se); 
Jha-Ta (aja) ; Nya-wa - (spy) ; Za-Dha (zz) ; Tha-Da (28). 

6. Which is in Orikara which represent Brahma just as Ukara, and Makara dealt with 
post stand for Vishnu and Rudra. 
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Bindu has four Kalas, vez, Pita, Shveta, Aruza and Asita 

The sixteen Kalas issuing from Nada are Nivrztti, Prati- 
shiha, Vidya, Shanti, Indhika, Dipika, Rechika, Mochika, 
Para, Siikskma, Sikstmamrzta, Jndnamrata, Apyayini, Vyapini, 
Vyomaripa, Ananta These make 50 1n all 

The text then proceeds to deal with the Vishwa-mirtis 
and Shaktis which have Vaisszava names and the Rudra- 
miurtis and Matrzs with Shaiva names The Vaiskvava forms 
( Mirtis ) of the Vyanjana Varmas (1 ) are thirty ive in num- 
ber, 222 , Chakri, Gadi, Sharmgi, Khadgi, Shamkhi, Hai, 
Muséali, प्रता, Pashi, Amkushi, Mukunda, Nandaja, Nandi, 
Nara, Narakajit, Hari, Kz eshva, Satya, Satvata, Shauri, Shira, 
Janardana, Bhiidhara, Vishvamarti, Vaikus#¢ka, Puruskottama, 
Bali, Balanuja, Bala, Vrzstaghna, Vvrzska, Hamsa, Varaha, 
Vimala and Nrvsimha 

The Vaishnava Shaktis (2) of the consonants are Jaya, 
Durga, Prabha, Satya, Chazda, Vani, Vilasini, छाय, Vyaya, 
Vishva, Vinada, Sitada, Smvztu, Azddhi, Samzrddhi, Shuddhi, 
Bhukti, Mukti, Mati, Ksfama, Rama, Uma, Kledini, Klinna, 
Vasuda, Vasudha, Parad, Paraparayaza, Siukssma, Sandhya, 
Prajna, Prabha, Nisha, Amogha and Vidyuta 

The Vaishzava-mirtis of the vowels are Keshava, Nara- 
३7८8, Madhava, Govinda, Viskzu, Madhusitidana, Trivikrama, 
Vamana, Shiidhara, Hezshikesha, Padmanabha, Damodara. 
Vasudeva, Sarhkarskaza, Pradyumna, Aniruddha, 16 1n all 
The Vaisfnuava Shaktis of the vowels are Kirti, Kant, Tusa, 
Pusat, Dhrzti, Kshanti, Kriya, Daya, Medha, Hars#a, Shradd- 
ha, Laya, Laksimi, Sarasvati, Priti, Rati , 16 1n all 

The Rudra-mirtis of the vowels are Shrikaw¢ha, Ananta, 
Stkssma, Trimurt, Amareshvara, Arghisha, Bhavabhiti, 
Tithi,  Sthazu, Hara, Jhizdisha, Bhautika, Sadyojata, 
Anugraheshvara, Akriira, Mahasena, sixteen 1n all 

The Rudra-miirtis, of the consonants are Krodhisha 
Chaudesha, Panchantaka, Shivottama, Ekarudra, Kiirma, 
Ekanetra, Chaturanana, Ajesha, Sharva, Someshvara, Larh- 
gali, Daruka, Ardhandrishvara, Umakanta, Ashadhi, Dazdi, 
Adri, Mina, Meska, Lohita, Shikhi, Chhagalazda, Dviranda, 
Mahakala, Kapali, Bhujarngesha, Pivaki, Khadgisha, Vaka, 
Shveta, Bhzzgu, Nakuli, Shiva, Sambartaka ; 35 1n all. 

1 That is the letters other than the vowels the consonants both Sparsha and 
Vyapaka 
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The Rudramatris of the vowels are Piirnodari, Viraja, 
Shalmali, Lolaks#i,  Vartulakséi, Dirghaghowa Sudirgha- 
mukhi, Gomukhi, Dirghajihvika, Kundodari, Urdhvakeshi, 
Vikvitamukhi, Jvalamukhi, Ulkamukhi, Shrimukhi, Vidya- 
mukhi, or 16 in all. 

The Rudra-matris of the consonants are Mahakali, 
Sarasvati, Sarvasiddhi, Gauri, Trailokyavidya, Mantratma- 
shakti, Bhitamata, Lambodari, Draviai, Nagari, Vaik- 
hari, Manjari, Ripizi, Virizi, Kofari, Piitana, Bhadrakali, 
Yogini, Shamkhini, Garjini, Kalaratri, Kurdini, Kapard- 
inl, Mahavajra, Jaya, Sumukeshvari, Revati, Madhavi, 
Varuxi, Vayavi, Rakskopadharixi, Sahaja, Lakshmi, Vy4pini, 
Maya ; 35 in all. 

The text here says that three kinds of Nyasa (1) [ with 
the Kalas and Miirtis named ] have been described as above. 

Then follows the names of the fifty Oshadhis ( herbs ) 
such as Chandana (sandal), Kuchandana (red sandal ), 
Aguru ( fragrant aloe ), Karptira ( camphor) and so forth. 

The letters are expelled through the Sussumna channel 
by air through the mouth by means of the throat and other 
organs (2). Utterance is of three kinds Udatta, Anudatta, 
and Svarita (3). also classed as Hrasva, Dirgha and Pluta 
according to Matra 

CHAPTER IV. 

This Chapter deals with the Bija Hrirn ( which is com- 
monly known as the Maya Bija). This Bija is also called 
Nada, Praza, Jiva, Ghoska, Hrzllekha, ८८. It is composed of 
the letters Ha (हइ ) (4), Ra (र), 1 (ई) (5) and Bindu (°)(6), 

I, The Kalas area) the 38 (2) the 50 in Omkara named andthe Miirtis (¢) the 

Vaishnavamirtis and Shaktis and the Rudramirtis and Matris. 

2 Kanthadisthanaghatritak ; throat ( Kantha ), chest ( Uras ) head ( Shiras ) ५ of 
the tongue ( Jihvimiila ), teeth ( Danta ), nose ( Nasik& ), lips ( 05462 ), and palate ( Talu ), 

3. The Dipik& cites authority to show that the first kind burns up sins ( dahati 
pap&ni); the second grants moksha ( mokshaprad&yaka) and the last gives pleasure to 
the mind (Spydyana). See Sharada tilaka ch. I. 66 and ch. II. 5 and notes thereunder. 

4. The Prapanchas&rasambandhadipika referred to gost as the Dipikd says the 
Ha 15 Kritakritya, २.९. all pervading. 

5. KSryak@ranavachimaya according to the Dipiké, “‘May& manifesting in- 
strument and effect.” 

6. Satatazh; or “the over existing one’ according to the Dipika, Bhaské- 
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Hakara Biya is Prazatmaka because it con notes the 
Paramatma in conjunction with Maya which 1s implied by 
the word Praza ( 7 ) 

From Hakdra originate the vowels ^ (अ) तं (ऊ) and 
the six Urmis (2). The Mahavishnu adds “From Hakara 
have you ( that 1s, Brahma, Hari or Vis&mu, Ishvara or Shiva ) 
originated and it exists in all animate beings enveloping and 
permeating the Brahmazda ( universe ) with all that 1s moving 
and motionless therein” Fiom Repha or Rakara ( र् ) originate 
the letters Az ( 4), R7vi (ऋ ), Lr2( @), Lt ( दह ) and the four 
Guzas (3) From Ikara ( ई come the remaining six vowels 
including Bindu and Visarga and its Guzas are the four 
Karazas ( 4 ), Saraghata ( 5 ) and Chetana (6 ) 

From the vowels the consonants from Ka to Ksha ( क - त्त ) 

originated 

The Mahavishzu proceeds to establish the identity of the 
Devata of this Biya ( that 1s, Bhubaneshvari) (7) with Kuadali 
and [20524 and then to the realization of the Mahavakya 
“So’ ham” ( सोऽहम् ) (8). He then says that if Sa ( स ) and 
Ha (द) of “So’ ham” be eliminated we then get Om (रों ) 
or the Prawava If the latter be disjoined into its compo- 
ment parts then from its end ( म ) we get the elements begin- 
ning with Kha (ether), from 115 middle (उ ) the sun and 
other [ustrous substances, and from the fist part (अ) all 
sounds This Shakti (Kuzdali or Bhuvanesvari) is the Parame- 
shvari Shakti and produces all sounds and their meanings and 
therefore comprises all the 24 Tattvas. She is Savita or the 

rardya citing the Mahdasvachchhanda Tantra says( Comm Lahti v. 70) that there 
are eight notes (varza) above the Bindu which inthe order given are more and 
more subtle, vz, Bodhi, Nada Nadinta, Mahdnida, Vyapiki Shaku, Anji, Samani, 
Unmani 

1 So the Devi is addressed im the Lalt@ as पपा where the Common- 
tator /oc cit says (citing the Svatantra Tantra) ‘She it 1s who does creation, 
preservation and destruction.” 

2 Wunger, thirst, sorrow, ignorance ( moha ) decay and death 

3 Touch (sparsha), Form or Sight ( riipa), Taste (rasa >) and Smell ( gandha ) 

4 Manas, Buddhi, Ahamkara and Chitta 

5 This 15 accoiding to the Dipiki—Deha or body 

6 Kéaryartha kdraza-samiiha-gata chidiibhisa, that 1s, apparently the Chit-quickening 
Praks 7 to be the cause of all functioning 

7. Ruler of the fourteen worlds (Bhuvanas) The Deity indicated by the Mantra 
Hrim See as to other meanings Bhiskarardya’s Comm Lalit# v 69 citing Trpurd 
siddhénta and the Ghaffirgalayantra Chapter in the DaksAimfimiirt: Samhita 

8 In this connection reference may be made to pp 66, 78 and 192 of vol, II 
of this series of Tantnk Texts 
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Creatrix of the world ( Jagatprasavakarizi ). She is Gayatri 
since it is She who saves (Trazana) the singer ( Gayaka ). 
As the embodiment of the seven groups of letters (1), She 
is the seven planets. The Sun is the Lord of the vowels and 
Marngala, Shukra, Budha, Vrthaspati, Shani (2) and the 
Moon are the Lords of the Ka-varga (@), Cha-varga (च), 
Ta-varga(z), Ta-varga (त ) Pa-varga ( प ) and Ya-varga (य); 
respectively, 

As all the other letters originate from the vowels so the six 
planets (Grahas ) originate from the Sun ( Savitrz ). As the 
six Vargas disappear in the vowels so the six components of 
Hrim (3 ) and the six chambered Yantra disappear in Bhu- 
vaneshvari. She is the eternal, all-pervading Shakti who 
shines by Her own effulgence in the Sun (4) 

From Her have originated the signs of the Zodiac. The 
Mahavishnu then proceeds to show how from the different 
letters the different signs of the Zodiac have originated. In 
the same way He deals with the 27 Naksdatras (5 ) or Lunar 
Zodiac, Ashvini and others. 

He concludes by saying that to know Her is to be freed 
from all the bonds of Karma ( Karmabandha) and to attain 
the supreme state of Vishnu ( Visknok pararn padath prayati ). 

CHAPTERS V & VI. 

Henceforward the work deals largely with ritual which 
can only be described in an abbreviated form. These two 
Chapters deal with the subject of initiation (Diksha). It 
is so called because it produces a divine state of mind and 
body (Divyabhava) and destroys ( Kskinuyat ) all evils 
( Duritani ). Mantra is so called because it gives under- 
standing of the Tattva and saves ( Trayate ) from fear. 

The vowels and the vargas commencing with Ka-varga, v. fost, 

2, That is, Mars, Venus, Mercury, Jupiter, Saturn, 

3. That is, Ha, Ra, Maya (1), Nada, Bindu and Shakti. 

4. The Dipika says that here Her identity with Bharga is pointed out. 
5. The system of the Naksfatras or Asterisms was originally based upon the 

Sidereal revolution of the moon in about 27 days according to which a lunar zodiac of 27 
asterisms near the ecliptic was made, so that in each night of the Sidereal month the moon 
entered a different asterism. Time was thus marked by defining the position of the moon 
Without regard to its phases. Sze Dr. Barnett’s Antiquities of India, p. 191, where the 
27 Naksdatras are fully given. 

4 
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Then follows detailed rules regarding the selection of 
proper time and place for initiation, worship of the Vastu 
Puruska (1), sacrifice (Bali), offerings and so forth. The 
conclusion 1s that Guru, Devata and Mantra should be realised 
as being one and the same ( Aikyam ). 

CHAPTER VII. 

This portion of the work deals with rules relating to the 
Sadhana of the Devi of Speech and the Japa of Her Mantra 
(2). Japais preceded by Matrzkanyasa( 2) The 22541 of 
this Matrzkamantra ( 3 ) 15 Brahma The metre ( Chhandaz ) 
is Gayatri. Sarasvati is the Devata and Her six limbs are 
the letters of the alphabet 

With the words, ‘‘] bow to Her the Bharati ” ( 4 ) follows 
a Dhyana or description of the Goddess ( Devi) as She, in 
her gross { 8111718. ) form, is to be meditated on. She is seated 
on a lotus, three-eyed and of a transparent brilliancy She is 
white as the moon and the jasmine flowers The fifty different 
letters make Her face, hands, feet, belly and breasts which 
with Her buttocks are very large On Her head are coils of 
hair and the crescent moon She holds in Her right upper 
hand a rosary of Rudrakska beads ( 5 ) and with Her lower 
right hand makes Chinta-mudra (6) In the left upper hand She 
holds a jar ( of nectar ) and in the lower left hand a book ( 7 ). 

The nine Shaktis of Bharati are Medha ( understanding ), 
Prajna ( wisdom ), Prabha ( radiance), Vidya ( learning ), Dhi 
(intelligence ), Dhvzti (constancy or steadiness), Smrzti 
(memory ), Buddhi (power of conception), Vidyeshvari 
( sovereignty of all learning ) 

The Sadhaka with revernt devotion should worship 
Bharati, Her Shaktis and Avaraza Devatés (8) with fine 
perfume and flowers, incense and food 

1 The Gemus of the ground where the DiksAa takes place 

2 See Introduction to my book ^ The Serpent Power ” 

3 Thatis, the letters A to Ksfa with the Bindu superimposed. 

4 The Dipik& says that the word Bharati hee imdicates that She 1s subtle and 
Naditmaka (in the nature of Nada) and the word ^ Her = ( tam) indicates that She 15 the 

Parachidétmik& Bhuvaneshvari 

5 Seeds of the Eleocarpus gamitrus with which Japa 15 done 

6 A name for the jndna-mudr&é or munual gesture so called 

7 Cf. verse II of Hymn to Bhuvaneshvari in Arthur and Ellen Avalon’s “ Hyt 
to the Goddess ” at P, 35. ४, That 1s, attendant Devatas + 
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The eight Mothers are Brahmazi, Maheshi, Kaumari, 
Vaishknavi, Varahi, Indravi, Chamuzda, MahalaksZmi. 

CHAPTER VIII. 

The first part deals with Prazagni Homa. It commences 
by directing the Sadhaka as to his posture and then to 
meditate on the Miladhara ( ए ) in the middle of which is the 
“essence of Shakti” ( Shaktisattva ) that is Kusdalini and is 
surrounded by Maya Bijas (2). Inside the Miladhara isa 
triangle and five Kuzdas ( fire pits ) in which are the five fires 
Avasathaja, Sabhya, Ahavaniya, Anvaharya and Garhapatya. 
In these five Kuzdas the letters are mentally offered in Homa. 
The Vyanjanas are divided into 7 groups and the vowels into 
2 groups of eight each. Each of these groups is called after 
one of the nine gems ( Ratna ) and directions are given as to 
which letters should be cast into which Kuzda. By these 
offerings the Sadhaka realises his subtle body. Details are 
then given of the ritual of this Homa in which mental offerings 
of the senses ( Indriyas ) and so forth are made. 

The second portion after the 26th verse deals with the 
worship of Sarasvati; Her Nyasa, Pija, Japa, Homa and so 
forth, A Hymn to Sarasvati is given in vv. 47-60. 

CHAPTER IX. 

Deals with the worship of the Devi Tripura. She is called 
Tripura, because, She is the Creatrix of the three Mirtis ( 3 ); 
and is in the three Vedas ; She too on the dissolution of the 
three worlds fills all space ; and existed before the Three ( 4 ) 
were. Her Bijas are Airh and Klim ( 5 ). 

1. The Chakra in the basic plexus. See my book ‘The Serpent Power” a translation 
of the Skagchakra-nirtipaza published in the second volume of this series. 

2. Thatis ‘“‘Hrim’” ए, ante. 

3. So according to the K&hk& Purawa, Sheis so-called because through the operation 

of PradhSna Her body became threefold as Brahmi, Vistwu, Rudra, She is also three- 

fold because the Mandala is triangular ; the Mantra has three syllables; there are three 

states ( avasth& ) and so forth. Some other meanings are given in the commentary tov. 78 

of the Lalit® where She is addressed as Tripurémbika. Similarly in the Shoda-shistotra, She 

is addressed as Tripuradhivasini and Tristh& or ‘fresiding in the three” that is, the three- 
fold worlds, body, states of consciousness and so forth. 

4 That is, existed before the three Devas of the Trimifirti. 

5. The Vagbhava and Kama Bijas. She has other Bijas also, 
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The Dhyana is given at v 8 The Sadhaka 15 directed 
to worship the 2248, the Shaktis Vama and others and to 
draw the Navayoni-chakra and to then place a Kalasha (yar ) 
onthe Chakra and invoke the Devi therein. The Chakra 
15 then described The Shaktis and Matrzkas and Bhairavas 
who are to be worshipped are named. 

In vv. 23, 24, a description 1s given of a worship which 
has the effect of producing such amorous passion in the 
celestial female Spirits and Genu, Suras, Asuras, Siddhas, 
Yakskas, Vidyaddharas, Gandharvas, Bhuyathgas (1) and 
Charazas ( 2 ) that they come to the Sadhaka “with gazelle- 
like eyes, breathing heavily, their bodies quivering with, and 
moist with the pearly sweat of, passion, and throwing away 
their ornaments and letting their clothes fall from about them, 
bow themselves before him and offer to do his will”. 

CHAPTER X 

Is concerned with the worship of Milaprakzzti, Her 
Mantra, Homa, AbhisZeka, Japa and Archana (3) For 
the purpose of worship She is materialised as Ambika accord- 
ing tothe directions of a Dhyana which 15 given. She is 
there described as holding Pasha ( noose ), Arakusha ( goad ) 
(4), 152 (making the Varamadra ), Abhaya ( making the 
Mudra of that name) (5). An explanation is given of 
these four. 

The rest of the Chapter 1s concerned with the ritual. 

CHAPTER XI 

Continues the same subject, and gives a description of Her 
Yantra ( 6), Gayatri, 16 Shaktis( 7), 32 Shaktis( 8), and 
64 Shaktis ( 9 ) which are named. 

1, That Nagas or Serpent divinities 

2 The Siddhas and names followig are various classes of Devayont 

3 See these described in my ‘‘Shakti and Sh&kta” and ‘‘Garland of Letters”. 

4. See Arthur and Ellen Avalon’s ‘‘Elymns to the Goddess. 

5. The gestures of granting boons and dispelling fear 

6. Duagram used in worship 7 Vv It, 12, 
8 Vv _ 12-16, including Sinibéli, Kalaraétn, Maharatn, Kap&lni, Mahis#amardini, 

[ता Rudrazi. 

Vv, 16-24, including Prakzeti, Vikezti, Srzshf, Sthit, Samhriu, Sv&hi, Svadha, 
Gayatri, Savitri, Vimala, BahuriipZ, Sati, Bahyshishn&, Madanitur&é Akstobhya, 
Satyavadini. 
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Sone further details regarding Her worship are set forth 
and then in verses 49-68 the following fine Hymn to Prakvrti 
is given. । 

HYMN TO PRAKA/TI (1) 

Be gracious to me, Oh {12011218 ( 2 ) 
Who art Prakvzti ( 3 ) in the form of the elemental world (4) 
Life (5) of all that lives, 
With folded hands I make obeisance to Thee Our Lady (6 ) 
Whose very nature and will it is to do (7 ) 
That which we cannot understand ( 8 ). 

2 

A hymn is composed of sentences 
And these of words with their terminations (9 ), 

1, The primordial Shakti ; see note 3 below. 

_ _ % Pra+dh&t+anaf=pradhatte sarvam dtmani or that which contains all things 
in itself ; the source and receptacle of all matter and form. 

3. Pra+kviti, that is, She by whom all actions, that is, creation ( ॐ ) main- 
tenance (sthiti) and destruction (laya)} are done. Prakrzyate karyadikam anaya. 
Pradhana and Prakrzti are one and the same under different aspects. Prakszti also 
means before ( Pra) creation ( krati), krzte# prarambho yasy&s-She from whom creation 
begins. The first isthe one as the container of the material which goes to the making 
of the world of form and Prakrdti is the One im its active aspect moulding into form 
the materia prima (to use an analogous though not altogether accurate term) of 
which as Pradhana, It is the container. 

4. Prapancha, that is, the Universe as composed of the five gross ‘‘elements” 
( mahabhiita ) or ether ( akasha ), air ( vayu ), fire ( tejas ), water ( ap ), earth ( prethivi ). 

5. Priva which manifests in the breath of breathing things ( एके ). 

6. Prabho; the meaning of which is ‘‘one who can confer favours and show 
disfavour” (nigrahanugrahasamarthé ). 

7. It is Her very nature ( prakrzti) to be and to do, what She is and does. She 
cannot be otherwise and be Herself, She acts, and to do so is Her will and Her will 
is what She is. 

8. The action of Prakrzti is apratarkya, beyond all human discussion and concep- 
tion, known only to Prakrdti-Puruséa and not to ourselves, who are but ( transforma- 
tions ( vikrzti ) and but limited manifestations of the immanent yet transcendent Cause. 

9. In Sanskrit the root is not considered a word. It becomes only 8 word ( padam ) 

when the case or verbal termination is added. Thus bhi the root of the verb ‘‘to be” 

is not a pada but, bhavati, the third person singular present tense is such ; Rama is 

not a pada, but Rama#, Ramarh, Rimewa, ८.२ are padas, 
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Words again consist of letters 
And Thou Thyself, Oh Supreme Queen, art the letter (1 ), 
Thus art Thou both the Hymn and those who hymn Thee (2). 

3 

Even Aja ( 3 ) Adhokshaja ( 4 ) and Trikskama ( 5 ), 
Know not Thy Supreme form which is Maya (6), 
But pray to Thee in Thy gross form as Ruler (7 ), 
Therefore so must I pray to Thee ( 8 ). 

4 

Salutation to Thee our Lady supreme over all (9), 
Who art Bindu (10 ), 
Obeisance to Thee the Paratattva (11 ), 

1 Akshara or lettered sound 1s the gross manifestation of subtle sound or dhvan. 
Dhvaniis Devi as Kulakuzdahni Mantra 15 theretore Devata not only in its collective form, 
but in each of the letters which compose it Aksfara also means ‘imperishable’ 

2 2.2८ ‘the Devi praises Herself with letters which are Ilerself because the power 
of speech 13 Ilerself”” The Hymnist and the Ilymn are but manifestation of the Supreme 
whom they invoke. The Jiva worships its mner ground or Paiamatma 

3. Aja “the unborn one” is an epithet applicable to Brahm&, Viskeu and 
Rudra but 15 generally and here used as a title of Brahma the creative aspect of the 
trinity ( trimirt. }, 

4 Adhokshaja, which means ‘‘Ee from whom there 1s no fall ( rebirth ) when 
once attained” , or ‘‘He who 1s beyond the perception of the senses” (akska= 
indriya ) , Véchaspatya Dict It here means Vishzu 

Trikskana or ‘‘three-eyed” a term generally applied to Shiva who bears in 
Ths forehead the third eye of wisdom ( jndna chaksduk ) 

6 That by which the Brahman as Avyakta creating the Universe 15 able to make 
Itself appear to be difterent from what It really 1s 

7 Ishi tim Sheis the ineffable Lord (Ishvari) ruling the Universe Her creation, 
This ruling aspect which involves relation 1s Her gross aspect. 

8 Thats, if even these three great Devas can only worship the gross aspect, of 
greater necessity it 1s that the hymnuist should do so. g Samasteshi, 

10 From the Sachchidananda Parameshvara with Prakseti issued Shakt: from Shakti 
came Nada and from Nada was born Bindu ( Shéraditilaka, Ch 1) This Bindu again 
has two aspects the Bindu or Puruska aspect or “Ham” manifesting in breathing crea- 
tures ( Prémi) as expiration and the visarga or Prakrzti aspect or “Sak” manifesting 
as mspiration ; the current of the hfe wave being called Hang cha 524 or the motion of 
Ha and Sa. See my book ‘'The Serpent Power” 

11, Zzt. the supreme Tattva or prakzt: In this edition the alternative reading 
‘*Ravatvena” has been preferred. As such the meanmg 15 She 18 the Rava or sound which 
anses on the bursting of the Bindu. Sve ante p. 6. 
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Who art Pradhana ( 1 ) and Mahattva ( 2 ), 
Salutation to Thee Who art in the form of Ahathkara ( 3 ). 

5 

Obeisance to Thee in the form of sound and ether, 
Salutation to Thee in the form of touch and air, 
Obeisance to Thee in the form of sight and fire, 
Salutation to Thee in the form of taste and water, 
Obeisance to Thee in the form of earth with its quality of 

smell ( 4 ). 

6 

Salutation to Thee in the form of the ear, skin, eyes, tongue, 
and nose { 5 }, 

And in the form of mouth, speech, arms, legs, organs of 
excretion and generation ( 6 ), 

Salutation to Thee, Manas, Buddhi, Aharhkara and Chitta (7 ), 
Obeisance to Thee Whoart in the form of the whole Universe: 

I. Seev, I note 2, ए. 29. 

2. Mahattva ( Mahat-tattva ) is that state of the vikréti of milaprakriti which when 
individualised is called Buddhi. The latter is one of the fourfold aspects of the antazkarana 
or mental organ, vzz., manas (lower mind or sensorium), buddhi ( higher mind the func- 
tion of which is determination ; nishchayak@rivi), aharikara ( egoity, self-consciousness ) 
and chitta ( v. post, v. 6, n. 7). 

3. See last note. The aharhkdra here referred to is however to be distinguished 
from that mentioned in verse 6. It is aharik&ra thought of as before its divisions into 
Taijasa, Vaikarika, and Bhautika. 

4. Ether, air, fire, water, earth are the five gross elements ( mahabhiita ). They 
each have certain qualities or gua. These are sound, touch, sight ( by and of light ) 
taste and smell. Mahabhiita is the container or supporter ( Sdh@ra ) and that which 
is called its guzais the supported or contained (a@dheya ). It is through its gua that 
the mah&bhiita is perceived by the senses ( indriya ). Thus, sound is that by which the 
invisible a@k@sha is known. The Mahabhiita and its guwa represent the objective 
and subjective aspects. As the world is the creation of mind, the shabda, sparsha, 
riipa, rasa and gandha ( sound, touch, sight, taste, smell ) tanmitras are the cause of the 
mahabhiitas the former themselves deriving from the témasa aharhkara. 

5. The organs of sense ( indriya ) are of two kinds vz., Jn@nendriyas or ‘organs of 
sensation through which knowledge of the external world is obtained, viz, those men- 
tioned in this line and Karmendriyas or organs of action by which that knowledge is 
applied, namely, those mentioned in the second line. 

6. See last note. 

श्र, Seen. 2. These four are vikrtis of the Devi. 

Chittam is that by which one knows ( Chetati anena iti chittam). According to 
the Vedanta it is the faculty of the mental organ ( antaskarana ) which contemplates and 
investigates into the subject-matter of thought—anusandhdndtmika& antackarana- vrittik 
iti vedantaZ, 
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Who pervadest all 
And yet art formless (1 ). 

Thou art the Antaratma ( 2 ), 

Who by the Sun ( 3 ) upholdest all living creatures, 

And Who by the Moon ever nourishes them 

Again assuming the appearance of Fire the carrier of obla- 

tions ( 4 ) Thou burnest 

Oh Mahadevi, verily do these three lights (5) and fires issue 

from Thee. 

8 

Assuming the form of Brahma with active quality ( 6) 

The four-headed one, seated on a shining white swan, 

Thou dost create the world 
Of which thou becomest the Mother 

Who 1s there indeed, Oh Supreme Ruler (7 ), 

Who can imagine Thy supreme state (8 ) ? 

9 

Adorned with crown, 
Resplendent with conch and discus (9) 

ee tL 
re 

1 The forms of the Mother of the Universe 216 threefold. There 15 first the supreme 

( para ) form of which, as the Vishzuydimala says, ‘none know” {see Ch III, Shaktananda 

Taramgizi), next Iler subtle form 2s mantra or sound , and thirdly Her gross form in the 

visible universe and m those embodied aspects or spiritual avataras in which She 

presents Herself, for the benefit of the sadhaka who can only worship ler in such form 

See Author’s ‘‘Shakt1 and Shakta” and “}Tymns to the Goddess ” 

2 Atma derived from &+manin, 1S that which continues to exist in all states 

Cavastha ) commencing with jagrat and following on in the others svapna, susiuptt, 

and turlya, that 1s, the eternal 910111६ At = sitatya-gamane or that which 15 continually 

going , that 1s, which never ceases to exist But as the term &tmia has also other meanings 

im Sanskrit (such as effort, patience, buddhi, nature, manas, son, Jiva, sun, hutdsana ( fire ) 

viyu, body) the term which specifically describes the Spint as the mner substance of all 

things 1s antaratmé or inner atma 

The Sanskrit expression is finer but untranslatable—ravitvena bhutva antardiimd 

dadhasi, that 1s, who upholds ‘by Thy sunness”? In che same way later we have 

chandramastvena “‘by Thy moon ness ” 

4 Fre it 15 which while consuming oblations in thew gross form carries them as 

nounshing food in subtle form to the Devas 

_ 5 That is Sun, Moon and Fire correspondmg with the Knyé, Ichchh& and Jnana 

aktis 

6. That 15 the rajas ९४४. 

7 Ishi, 
8 Let You (alonc) think upon ( or know ) Vour supreme slate ‘ 

g. Chakra, Both conch and discus are white and shining. 
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As Narayawa with quality of manifestation (1 ), 
Thou dost maintain the world ; 
For He also is part of Thee. 

Io 

Again in the form of the three-eyed Rudra 
Carrying axe and a rosary (2 ), 
On whose matted hair are moon, serpent and Ganges ( 3 ), 
He with the quality which veils (4) 
Thou dost at the end of the Kalpa (5 ) destroy the whole 

universe, 
And then alone shinest ( 6 ). 

If 

Thou, Oh Supreme Lady (7 ), art Sarasvati ( 8 ), 
The presiding Goddess of Speech, 
Clad in white raiment ( 9 ), : 
Holding a rosary of Rudrakska beads, a pen, and a jar 0 

nectar, 
Thou maketh the Chinta gesture ( 10 ) 
Thou art The Three-eyed One 
Bearing upon Thy matted hair ( 11 ) 
The shining crescent moon. 

{2 

Thou art, Oh Queen, the uncreated changeless One, 
Thou art Durga ( 12 ) 
With shining conch and discus 

1. Sattvaguza. Zz, “He who maintains is part of Thee”. 

2. Made of rudraksza seed or human skull or bones. 

3. When Garhg&i was called down from heaven by Bhagiratha, She first fell into the 
matted hair ( 18 ) of Shiva. 

4. Tamo-guma, 

5. The period of time between two epochs of dissolution ( pralaya ) or 4,320,000,000 
years. Then Shiva withdraws creation into Himself. 

6. For what 15 there when all is gone but the unmanifest Prakriti? See Yoginihvidaya 

Ch. 1. १. Ishi. 

8. Goddess of speech, learning and wisdom. 

9, The colour of Sarasvati is white. Thus She is represented as white holding the 

vind 3 adored with white flowers, holding a white rosary, besmeared with white sandal 

ste, clad in white raiment. Se¢ note to Sarasvati stotra in Tantrasara quoted in author’s 

‘“‘Flymns to the Goddess.” 10. The Jnana-mudra. 

11, Kaparda as is worn by Shiva. 

12, One of the greatest names of the Devi; that is, Sa y& durgatirh harati, 

5 
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Formidable with whirling sword , 
She who with high and glittering crown 
Is borne upon a roaring lion (1 ) 
The crowd of Daityas ( 2 ) Thou dost destroy, 
But Siddhas ( 3 ) worship Thee. 

13 

Truly, Oh Supreme Ruler (4), Thou art The ( one ) Mother, 
Who art the half of the body of the enemy of Tripura (5 ), 
Shining forth as the spouse of Bhava { 6 ), 
And again as Daughter of the King of Mountains (7 ), 
Oh good and ( 8 ) supreme Queen, 
Great Yogins salute Thee 

14 

Great Goddess ( 9 ), I know Thee to be Shri ( 10 ) 
The only Mistress of all peoples, 
Dear to the world, 
She who lives in the sky-blue ( 11 ) breast of the enemy of 

Kaizabha ( 12 ), 
Beauteous with the glittering splendour of the Kaustubha 

gem ( 73 ). 

15 

Oh great Goddess ( 14 ) and all-pervading One ( 15 ), 
The seven shining Mothers 
Are parts and forms of Thee, 

————, 

1, The vehicle of Durga, 2» Demonic spints. [ Esoterically the sense of duality 
in the sédhaka ] 

3 That 1s, here not the Devayoni of that name but the Perfect with all accomplish 
ment , those who are possessed of Siddhi 4. Maheshi 

5  Thatis, Shiva More stricly She and Shiva are halves of one whole as accord- 
mg to Hindu ideas man and wife form one completed being Each 15 mmperfect 
without the other See gos¢ Ch. 27 Hymn to Shiva, verse 9 note 

6 Shivain the watery form of the Asséaminti 

प, Huimalaya who was the father of Parvati, 8 Sunatha, 9. Mahadevi. 
10 Lakshmi. Ir Vyomanile 

72 Vishnu destroyed the Asuras Madhu and Kai/abha Madhu is tamoguva and 

Kaitabha 15 rajoguza, See Markandeya Chandi, Ch 1 
13. Gem worn by Viséau The word means destruction of all evils, or worldly. 

mindedness, or sense of smallness or limitation. Sze post ए, 4& 
14. Mahédevj. 715, पोप, 
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They who bear the signs, implements, and weapons 
Of Aja, Adri#, Guha, Abjaksa, 
Potri, Indraka, and Mahabhairava (1 ) 

16 

Thy lustre is that of a thousand rising suns 
In the endless spaces of the Universe. 
Upon Thy head is the crescent moon ( 2 ) 
Thou holdeth the noose and goad ( 3 ) 
And maketh the gestures of granting blessing and of dispelling 

fear ( 4 ). 

17 

Thou, Oh Ruler ( 5 ), art light, fame and beauty, 
Day, evening and night, 
Action, hope, darkness and hunger, 
Intelligence ( 6 ), memory, patience, 
Speech, mind ( 7 ) and knowledge ( 8 ) 
Beauty and splendour 
And all other powers (9 ) 

18 

Oh Destructress of ills ( 10 ), 
Thou Who Art 
Bindu and Nada : 

1. Thatis Brahma, Girisha, K&rtikeya, VisdAvu, Varaha, Indra and Mahabhairava. 
Therefore the Matvikas are Brahmani, Rudrai, Kauw&ri, Vaiskwavi, Varahi, Aindri and 
Mahabhairavi or Chamuzd&. The M&trvzkas who issued from Durga during her battle 
with Shumbha and Nishumbha are variously enumerated; usually eight are spoken 
of and sometimes nine ; others being Aparajit& and N@rasirihi. See Chamai, Ch. VIII. 

2. The Devi as spouse of Shiva bears ( as He does ) the crescent moon. 

These with the arrow and bow are Iler weapons. The Yoginihrédaya says, 
‘the noose is Ichchhashkti, the goad Jndnashakti, and the bow and arrows Kriy&shakti.” 

But the Tantraraja says ‘*Mind is the bow of sugarcane, desire the noose, attachment (raga ) 
the goad and the tanmatras the five arrows of flowers.” 

4 Thatis, She makes with her hands the two gestures ( mudr& ) called vara (or 
here abhisZfa ) and abhaya. 5 Ishi. 

6. Buddhi, see page 41. 

प्र, Matis; here the acting manas. 

8. Sammati which also means agreement, consent, opinion, love, affection, also read 

Sannati ( obeisance) and for K&nti (splendour ) Bhakti ( Faith, devotion ) is read. 

g. Shaktiprabheda ; that is, the various different manifestations of Her shakti, 

10. Hare: that is, remover of sin and pain. 
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Shakti and Shanta (1 ) 
Thou art in the form of the seven 
Regions (2 ), nether worlds ( 3 ), mountains (4) and oceans (5), 
Stars ( 6 ), islands ( 7 ), substances ( 8 ) and tones ( 9 ). 

19 

Salutation to Thee Oh great Queen ( 10 ) 
Who art all ( 11 ) 
And in the form of all ( 12 ), 
Who art the power in all things ( 13 ), 

I BhedaprabhinnaiZ abhinne bindund&daiZ sashakty@khyashdntaiZ Shakti and 
Shinta are parts of the Biya and are states of the Brahman which in its 
various aspects the mantra 1s When referrible to the s&dhaka of the mantra, Shakts 
is that allpervading allembracing energy which appears in him in the stage Icading 
to and immediately preceding Shanta where all bis wishes arc realised without will 
or effort for he 1s himself that by which they are done Shanta 15 ordinanly unde: 
stood as implying that state m which there is neither happiness nor unhappiness, 
attachment or desire , but the Shanta here spoken of 1s the essence (tanméatra ) of that 
and which appears in the Moksha stage when the supreme Atm& 15 reahsed As 
Comm, tov 52 of the Ska¢chakranniipava says Shanta 1s the Chiditma 

2 एत, Bhuvaz, ऽ, Mahad, Janaz, Tapas, Satyam 

3 Tala, Atala, Vitala, Sutala, Talitala, Mahitala, Rasitala 

The seven mountains cilled Kula Parvatas are Mahendra, Malaya, Sahya, 
Shuktimén, Aiksha, Vindhya, Paripatra 

5 OF Salt ( Lavaza), Sugarcane juice (Ikshu), Wine (Sura or Madhu), Ghee 
( Ajya, Sarpi4 ), Curd ( 09001 ), Milk ( Ksdira or Dugdha ) and Sweet Water ( Udaka ) 

6 Which are the seven sages, Marichi, Atn, पाहा, Pulastya, Pulaha, Kratu 
and Vashisizha. Ory grahas are the seven planets excluding R&hu and Ketu 

7 Jambu, Plakska, Shalmali, Kusha, Krauncha, Shika and Puskkara of which 
the world 1s composed 

8 Dhatu thats, chyle (rasa), blood (asrzk ), flesh ( mamsa ), fat ( meda), bone 
( asthi ), marrow ( may) and semen ( shukra ) of the physical body 

9 Svara. The text here refers to Shadja, Rishabha, Géandha&ra, Madhyama 
Panchama, Dhaivata, Nishdda located im the Vishuddha chakra See Introduction to 
“The Serpent Power’ Tantnk doctrine 15 expressed m terms of sound Cshabda) and 
music 1s merely a species of it or grossly manifested sweet melodious sound Musically 
considered the svaras are Sa, 11, ga, ma, pa, dha, mi (corresponding with the European 
scale © d, © f, g, a, b >) which constitute the grama or gamut The intervals between 
these are the sub tones or shrutis of which there are 22 The grémas are threefold— 
low, middle and nigh or udar&, mudari, tard corresponding with the three svaras 
udatta, anud&tta, and svarit, pronounced from the navel, chest and head and called by the Mohammedan musicians n&bhi (navel) baksha ( chest ), kap&la (head), As there 
are 7 tones and 3 griémas there are 21 mirchchhanas. 

10. Maheshi tr Samaste 12 Samastasvariipe 
RED Samasteshu vastusku anusylitashakte , 7 the power (shakti) which 15 ‘sewn ito” or interweaved with all things For nothing 1s or acts but by Her power and this existence and action 1s Her power that 1s Herself 



INTRODUCTION. 37 

Who dost assume forms both gross and subtle 
Thou art spoken of as memory and knowledge 
And as the want thereof ( 1 ). 

20 

Let all our thoughts be ever of Thee, 
Oh our Great Lady (2 ), 
May all our speech be of, and all our hymn to, Thee, 
May all we do ( 3 ) be homage to Thee. 
Be ever gracious to and pardon me ( 4 ). 

CHAPTER XII. 

This Chapter gives an exposition of the worship of Shrior 
LaksAmi and states Her Bija (5 ) and Dhyana and the Japa 
and Homa in her Sadhana. Her nine Shaktis ( 6 ) are to be 
invoked round Her Pita. Verse 29 gives a Dhyana of Her 
as Rama and 32 Shaktis of Rama are enumerated who should 
also be worshipped. The worship of Shri leads to purity; 
bodily perfection and beauty, intelligence and devotion to 
Viskuu ; and not only the Sadhaka but his bed and all other 
things belonging to him are purified. 

— 

CHAPTER XIII. 

At the commencement the Tripuza( 7) Mantra is indi- 
cated. After doing Ammganyasa with that Mantra the 

1. For Devi is avidya ( ignorance ) as She is also vidy& ( knowledge ). Through the 
first She binds and by the second She liberates. 

2. Maheshi 

3. _ That 15 21] bodily action, eating, drinking, sexual intercourse, walking, sleeping 
ete., which should be offered to Her and thus divinised. In the same way the Hymn to 
Vishnu in the 21st Chapter of this work contains the fine line—Devesha karmasarvarh 
me bhavedaradhanam tava—“Oh Lord of Devas, all my actions should be worship of 
Thee.” 

4. _ 706 Prapanchas@ra then recites the fruits of this Hymn saying that he who does 
japa, एद and recites this hymn with reverence attains that which is the supreme wealth and 
abode. Whoever serves the injunctions becomes both yogi and bhogi, that is, he has according 
to Tantra both liberation and enjoyment. 

5. अतप, 

6. Verse 8. 

7. An antargata Devi of Tripura. See Tripuddsrotra in Tantrasdra, translated with 
commentary at page 172 of Arthur and Ellen Avalon’s ‘‘Hymns to the Goddess.” 
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Sadhaka should meditate on the Devi as on a lotus seat in the 
heart lotus (1) After Paya to Her, Her Avaraza Devatas 
should be worshipped Her Japa is done 1,200,000 times 
(twelve lakhs) Invv 4and5 Her Dhyana is given In 
v. 10, the Dharazi Biya 1s indicated The (९54 1s Varaha, 
the Chhanda& 15 Niv7zt, and the Devata is Dharazi Then 
follows Tvarita. Vidya who is socalled because She grants 
success to Her worshippers very speedily. The worshipper 
of this Tvaiita mantra 1s tempted by celestial damsels _ If the 
Sadhaka overcomes these temptations then Devi Tvarita 
grants all his desues Totalavidhi is described in vv 64-66 
Then Nitya Mantra is indicated and the mode of Her worship 
laid down. V. 84 says that ( amongst other fruit secured by 
this Mantra ) if he who ts initiated therein thinks of a woman 
and makes Japa of this Mantra a thousand times, even when 
lying on his bed (2), then that woman becomes so maddened 
by the arrows of Madana the God of love that she comes 
running to him 

CHAPTER XIV 

Deals with the worship of Durga [त Dhyana is given 
inv 4 Inv 7, Her nine Shaktis are given Vv. rr and 
12 enumerate Her weapons, and another set of Shakti. 
Again in v 31 further Shaktis are given One of the fruits 
of Her piya is declared to be the power to bring under control 
even the wives of Kings Some warrior Shaktis are given 
02. 

CHAPTER XV 

Is concerned with the details of the ritual of the worship 
of Sarya (Sun) the Sattvika aspect of Bhuvaneshivari. 

CHAPTER XVI 

Indicates the Mantra of Chandra ( Moon ) and deals with 
His worship V 8 gives nine Shaktis of Chandra Atv. 25, 

~~~ 

7* Thats, not an&bata but the small 00८6५88 lotus below it, 

2 Thatis, the mantra isso powerful that it may be reciled with success under the 
easiest conditions. 
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the Agni mantra is indicated ; and at v. 30, the nine Shaktis 
of Agni are enumerated. The rest of the Chapter is largely 
concerned with the fruits of the various forms of worship. 
Chandra is the Rajasa and Agni the Tamasa aspect of the Devi. 

CHAPTER XVII 

Treats of the worship of Mahagawesha. Vv. 5-17 give 
the Dhyana. V. 22 gives His nine Shaktis. These include 
Tivra, Jvalini, Bhogada, Kamartipivi, Ugra, Tejovati, Satya, 
Vighnanashini. 

CHAPTER XVIII 

Contains the Manmatha (1) Mantra. The Dhyana is in 
ए, 4. His nine Shaktis (v. 6) are Mohani (She who charms). 
Kshobhani (She who perturbs), Trasi (She who causes anxiety), 
Stambhani (She who paralyzes), Akars4izi (She who attracts), 
Dravini (She who softens), Ahladini (She who causes joy), 
Klinna (She who moves the heart), Kledini ( She who mois- 
tens) (2). His Gayatri is given in ए. 11, as follows :—Kamade- 
vaya vidmahe: Puskpavazaya dhimahi: tanno’ प prach- 
odayat. (3) The Mantrais at vv. 12-14 The 16 Avarana 
Shaktis are given at vv. 19-21. They are Yuvati ( Youth- 
fulness), Vipralambha (Deception), Jyotsna (Moonlight or 
Splendour), Subhri (Beautiful eyebrows), Madadrava (Soften 
ing state of love), Surata (Amorous play), Varuzi (Shakti of 
Varuna) (4), Lola (Agitation) (5), Kanti (Beauty) Saudamini 
(Lightning), Kamachhatra (6) (all which induce passion) 

1. “He who agitates the mind” or Kamadeva ‘‘Deva of desire” the God of 

sexual desire whose mantra is Klin. Other names of this Deity are Pradyumna 

‘the powerful one” or ‘‘IZe who overcomes all,” Kandarpa ‘We who fills the mind 

with happiness,” Smara ‘‘He who peitubs or infames” and ( see gos.) Anamhga ‘‘The 

bodiless one.’ At marriage and when a wife leaves her father’s house to go to her. 

husband for the first time petitions ware addressed to Him for children and marital happi- 

ness, 

2, The above and the dvarava Shaktis are simple examples of what is meant by a 

Devatdé’s Shaktis and are for this purpose enumerated. । 

3. ‘Let us know दाणः, Deva; let us meditate on Him the arrows of whose bow 

are made of flowers. May that Bodiless One direct us.” Kéma is called the **Bodiless 

००९०८ as He was consumed by the fire of Shiva when he sought to distract the latter from His 

yoga. 
4. Queere. 

5. Or fickle, lustiul : it may also mean the male genitals, as yoni is given post. 

6. Chhatra ordinarily means umbrella; or all covering things thus the season of 

spring or the sight of a beautiful woman would be Kamachhatra, 
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Chandralekha (The Digits of the moon) (1), Shuki (a female 
parrot (2), Madana ( Passion of love ), Yoni ( The female 
genitals ), Mayavati (She who deludes) Atv. 21 His sixteen 
servants are given, namely, Shoka ( Heat or anguish ), Moha 
( Delusion ), Vildsa ( Coquetry or play with women), Vibhrama 
Perturbation or confusion or amorous gestures ), Madanatura 

(Helpless state induced by passion), Apatrapa (Shamelessness), 
Yuva ( Male youthfulness ) ( 3 ) Kami ( Amorousness ) , 
Chyutapusépa ( Mango blossom) (4), Ratipriya ( Pleasant 
coition ), Griskma (summer ) (5 ), Tapanta ( Rainy season ) 
(6), Urja ( Autumn ), Hemanta ( Dewy season ) (7 ), Shishira 
( winter ), Mada ( Spring). The text at vv. 24 and 25 says 
that at the corners of the Yantra of Madana should be 
worshipped the play of the amorous sidelong glances ( 8 ), 
the sensuous movements of woman’s body (9 ), the Madhavi 
creeper (10), Malati flower (11), the gazelle-like eye 
(Harizaks4i) and the entiance-ment of passion ( 12 ) 

The text then describes ( vv. 27 e¢ seg.) the union of husband 
and wife (13). The body of man is a manifestation of Ahamh- 

1 Taken collectively as the source of light 

2. A lovesick person as described in the Alarhk&rashitra keeps a parrot to whom 
he or she tells his feelings 

3 As yuvatiis a youthful woman 

4 Mangoes blossom mostly in spring the season of love, and one of the God’s arrows 
is made of them Jayadeva says —‘‘In spring the cuckoo gladdened by the sight 
of the mango buds calls sweetly प every forest Kuhu Kuhn The wind from the Malaya 
mountain wafts the fragrance of cloves To wound the heart of woman spring advances 
with Kama whose bow 1s formed of flowers, his bowstring a row of bees, his arrow the 
budding mango shoot; Krzshna now gambols, but the separated lovers endure severe 
misery. 

5. The seasons are companions of Kimadeva , v. post, 

See bnef diseriptions of the six seasons extracted from different Sanskrit an- 
thors in Ward’s View of the History, etc , of the Hundoos, (1818), Vol 1. 2, 519 “In 
summer the earth through the fierceness of the heat 1s like a widowed woman in the 
bloom of youth (tormented by desire) The scorching winds as the breath of the ser- 
pent Ananta at the churning of the ocean. The sun 1s lke the countenance of one 
affed up with riches The world 15 motionless like the eyes of the yogi in the meditation 
t Stiktikarz&my zta ), 

ight of the 

0 11.110 
( Kalidasa ). 

7. Kértuka, Agrahdyava from middle of October to middle of December 

8. Ap&rhgabhriivi'ésa, 

g. Hévabhéiva, the movements a person makes which indicate desire. 
to. Creeper with sweet smelling flowers. marned to the Mango tree 
1x. A kind of jasmine. 

12, Madotkata. 

13. Nuyéng vanitém ; the wife and not some other Shakty, 
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kara (1) and is the abode of error (2). Woman is Buddhi ( 3 ). 
These two are united in the Chittayoni ( 4 ), that is, in that 
mental function of the AntaZkaraza which is here figuratively 
regarded as the Yoni or womb of Buddhi. Ahathkira is 
thus united with Buddhi and husband with wife(5). The 
qusband is to think of himself as Madana ( 6 ) in the form of 
ire and of his Shiva (7) asa flame of fire. Let him embrace 
167 who is overspread by its flame and let him sip with his 
congue the nectar of her teeth and tongue. Let him think of 
his beautiful wife ( 8) as the embodiment of nectar whose body 
(9) is as it were the butter ( 10 ) which is melted in that fire. 
Let him touch her arms thinking them to be the flowery arrows 
of Kama. The-Mantrin should keep his self-control and take 
care not to injure the Jiva( 11). Inall the stages of passion 
(rati) he should be self-controlled. Thus should one’s own 
beloved be worshipped ( bhajet ). If it be done thus then she 
who is struck by the arrows of Kama follows her husband 

like a shadow even in another world ( 12 ). 

At v. 40 is given the Mantra of Krishna ; the Rishi of 

which is Narada, the metre ( chhanda& ) Gayatri ( 13 ) and the 

Devata Krishna. At ए, 43 is the general Dhyana of Kreshua 

and in v. 47 His Dhyana as He should be meditated on in the 

morning is described. Then He is thought of as a child 

of the colour of a blue lotus with a girdle of little bells covering 

his waist, thighs and buttocks. His throat is adorned by large 

and shining tiger claws. His face smiles happily like a lotus. 

It is He who killed the demons Shakaéa( 14) and Pitana (15). 

1, Vilasadaharhkaratanu. 

2 Vibhramaspadibhiita, for it is tamoguwa. 

3. Buddhisharir& nari. 

4. Chittayonim adhigachchhet. 
5, As in the Jiva the Aharhkdra and Buddhi which are in it unile in its own Chitta, so 

restraining the body let the Mantrin unite with his own wife alone. 

6. He thinks of his vrettis as being the embodiment of Kama the God of Love. 

7. The 0०९२. 

8. Lif. the “slender one” —tanvilanu. 

9. Lit, the Mandanagara. 
10. Navanita, In Homa clanfied butter is poared into the fire and sexual union is one of 

the fire fires. 
11. That is, he should not over-exert himself and thus injuriously affect his ajapa- 

mantra, or vital breath. Padmapfda refers to Kamashastra. 

14. Bhavantare’ ; or ( may be ) another birth. 

13. There is here the same divisions as in the ordinary Gayatri. 

14. A demon who attempted to fall on and crush the infant Krishva who with His foot 
killed him. 

15. Karhsa sent Pitand, the milk of whose breasts was pdison, to Krishna 3 but He 
sucked her life away. See Devibhagavata पाद, IV. 24. 

6 
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He 1s the Govinda to whom Shamkara, Indra and others 
do obeisance. 

At ए. 48 1s the midday meditation ( Dhyana). Let the 
worshipper then think of Him as Mukunda lustrous asthe full 
blown lotus, with eyes like blue lotuses, surrounded by cows 
and herdswomen (Gopis ), as one Who has conquered all 
His enemies, Whose pure smile 15 like the white jasmine and 
the Mandara flowers. His head is adorned with peacock 
feathers. He is the strong lustrous One habited in yellow 
raiment. Those who thus worship Him gain wealth (1 ) 

At छ, 49 is given the evening Dhyana. He is then 
contemplated upon as the unconquerable One Who by His 
valour has laid in the dust all His enemies and “has lightened 
the weight of this Earth” (2). Who is ever surrounded by 
great २2615 such as Narada and others who desire to learn 
from him the true meaning of Tattva. He is pure, incompar- 
able, imperishable and lumimously blue. He 15 the Vasudeva 
“Who steals (3) the creation and maintenance of the universe” 
and Who grants Liberation 

CHAPTER XIX 

Deals with Yoga. The Prazava ( Om) is the Kalpa 
tree of all desires and the grantor of Liberation The Dhyana 
is given in v. 4 of Omkara or the Prazava as representing 
Vishnu. Vv. 8-12 give the Avarawa devatas of Vishnu 
and their respective Shaktis. At verse 14 Yoga is spoken of. 
Yoga 15 defined as the constant uninterrupted vision in oneself 
of the Atma which is without hands, feet, mouth or other limb 
or body ( 4 ). 

The faults which are impediments ( Dishaza ) of Yoga 
are enumerated, wz.—Kama ( lust ), Kopa ( anger ), Lobha 
(greed ), Pramoha (ignorance ), Mada ( pride), Matsarata 
(envy ). In verse 16 the well known Ammgas of Yoga such as 
Yama and so forth are given and then defined. The several 
names of Orhkara follow ( v. 34 ). 

1, This as the Rijasika form, as the morning form is Sattvika from which no matenal 
fruit 18 gamed but the gifts of the spirit only. 

2, By the removal of miquity, 
3. That is, He destroys the world, Thus is the Rudramiirti. 
4 Kara-pida-mukhédivihinam an@ratadyzshyam ananyagam &tmapadam 

Yarnihatmani pashyati tattvavida stamimarh kala yogamiti bruvate. 
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V. 42 describes how the different parts of Omkdra 
are dissolved in Shanta. A is dissolved ( Sathharet ) in 
U, U in M, M in Bindu, Bindu in Nada, Nada in Shakti and 
Shakti in Shanta. 

Five states ( Avasthas ) of consciousness are given (v. 46 ) 
and not four, vzz.:—Jagrat ( waking ), Svapna ( dream sleep ), 
Sushupti (dreamless slumber), Turiya (the fourth state ) 
and Tadatita ( that which is above the fourth ) (1). They are 
then defined. Jagrat is that enjoyment which the Atma 
enjoys by the aid of its own senses ( Indriyas ) ( 2 ). Svapna is 
that feeling or perception ( Anubhava ) which exists through 
these senses when devoid of consciousness ( Sarhjnd) (3); 
Susupti is that condition of quietude which is caused by the 
effortless state of the Atma ( 4 ). Turiya is the state when the 
Atma sees the Supreme with unclouded vision ( Chetas ) ( 5 ). 
The fifth state is that which immediately precedes Liberation 
( Mukti ) and is defined as “that condition where the Yogi 
realises the inseparateness of Atma and Paramatma. From 
this state Liberation is not far’ (6). When Pavana ( Vayu) is 
in the subtle Pashyanti (7) and in Madhyama (7) and 
Vaikhari (7) when at the end of Sussumna (8) then 
Jagrat is the utterance of the Bija, Binduis Svapna, Susupti 
is Nada, Shakti is Turiya and Shanta is Laya (absorption ) 
which is beyond Turiya. 

1. So the Devi, in the Lalita, is addressed as Sarvavasthavivarjita, that is, 
“transcending all the states.” Three Silitras in the Shiva Siitras describe this state. 
See Bhaskararaya’s Comm. on Lalit& V. 63. 

2, Svair indriyair yad&tma bhurhkte bhogan sa j@garo bhavati. See Introduction to 
The Serpent Power. 

3. Sarhjn@rahitair api tair asyanubhavo bhavet punad svapnas; that is, apparently 
when the sense organs cease to act directly on new objects of their functioning and Atmé 
is conscious of mental images generated by those senses when in the Jagrat state. 

4. Atmanirudyuktataya nairékulyarh bhavet suszuptir api. 

5. Pashyati pararh yadatma nistamas& chetasa turiyamh tat. 

6. Atmaparam&tmapadayor abhedato vy&pnuyad yada yogi, 

Tachcha turiyatitarh tasypi bhavenna dirato muktiZ. 

What is here referred to is that which is called Jivanmukti. When the body is 

relinquished there follows complete or bodiless Mukti ( Videha Kaivalya ). 

र, The subtle states ( bhava >) of sound so named. 

8, ‘At the end of Sussumné.”? The end is just below the twelve-petalled lotus 

which rests on the upper end of SusZumn&. Here the meaning may be towards the end, 

Stiksim&khyayarh pashyantyarh madhyam&khyavaikharyod. 

Sasushumnagragayor api yunjyajjagradadithiZ pavanam. 
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Mahavishwu then says —In leaving the body, entering 
another body and re-entering one’s own body the places of 
exit and entry are the Arngusftza (either thumb or great toe ), 
Gulpha ( the ankle ), Janu (knee), Guda (anus ), Sivani ( fre- 
num of prepuce or guere glans penis ), Medfra ( penis ), Nabhi 
( navel ), Hzzdaya (heart ), Griva ( neck), Lambikagra ( tip 
of the tongue ), Nasa ( nose), Bhriimadhyalalasagra ( middle of 
eyebrows on the forehead ). 

He then speaks of the conquest of, or power of control 
over, the five elements This 1s done through their respective 
Shaktis and Bijas, with which the self is identified (1). Thus 
to control fire the self is made one with its Shakti and Bija 
(४. 56) He then describes the three states ( 2 ) of Siddhi 
( power ) and the eight Siddhis ; to possess all of which is to be 
Jivanmukta. 

CHAPTER XxX. 

Deals with the meaning of the eight-letter Mantra of 
Narayaza “Om namak Narayazaya. The meaning is that 
Tara (Om) arises from Shakti and means So’ham (“I am 
He”) Naand Mad are negatives, Nais water, Ra is fire, 
Yaisair, Mais earth; andthe last Ya is there as a case- 
ending (3) The Aesh of the Mantra 15 Sadhyandrayaza, the 
metre is Gayatri and the Devata 1s Paramatma. Verse 7 
gives the Dhyana of Mukunda( 4) In the Sadhana of this 
Mantra the body of the Sadhaka 15 the Pitha. V. 12 says 
that when Nyasa is done with the letters of this Mantra then 
the Mantrin becomes the object of his own worship for he is 
personally composed of the letters of the Mantra. 

Atv. 60 the MahavisZzu enumerates the ten Avdataras 
of Visknu omitting Buddha and substituting Balarama (5 ). 

1, Shaktibhish cha tadbijaiz sériipyam tmanash cha pratmitv@; that 1s (to 
translate literally) a inducing a state of sameness ( sfriipyam &tmanad ) of the self ( of the 
operator ) with the Shakti and Bija ( of the elements ). 

2 Thats, signs of approaching Siddhi or possession of Siddhi. The three states 
are ; prastichika ( “indicative” € g, physical signs such as thnill, hair standing on end 
( pulaka १, etc, 25 pratyaya (“‘conviction,” ८ ई" beatitude, restramt of breath, ८, ), and 
the third is Siddh1 itself which 1s of various kinds, the chief enumeration being eight. 

3 Nomoreis said in the text, but the meaning 1s “I am He and not the five 
elements ( named >) > 

4. <A title of Vis#u as the Giver of Liberation, 

5. Shakyamuni Gautama, it may be noted, was not, as is commonly supposed the first 

Buddha. He merely gave shape and systematised the teachings of other Buddhas who 
preceded him, Both Buddhistik and Brahmanik writings of old prove this, 
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Vv. 21-24 state the Kiri¢adi Mantra (1). The Shaktis of ns ae given + see 29 are Vimala and others. The rest of the apter deals with placing of the jar 
Archana and other ritual details. ५ त ~. 

CHAPTER XXI 

Treats of the twelve Yantras or diagrams of the twelve 
Rashis (signs of the Zodiac 2) 

At vv. 54-69 is given a fine Hymn to Viskzu here 
translated which is directed to be sung for the pleasure of 
the Deities who are to be worshipped in these Yantras. 

HYMN TO VISHNU.( 3) 

I 

Oh Bhagavan ( 4 ), be gracious to me 
Whose mind is dulled with ignorance ; 
Give me the gift of devotion 
To the pollen of Thy lotus feet. 

2 

Oh Bhagavan, be gracious to me ; 
Thou cannot be imagined, 
Abode as Thou art of immeasurable lustre, 
Be gracious, Oh best of Purushas ( 5 ), 
Who allayeth all our pains. 

1. The Mantra used in the worship of the ornaments of Vis4#u such as crown 
armlet, necklace, ८८.) 

2. Mesha( Aries), Vriéskabha ( Taurus), Mithuna ( Gemini ), Karkafaka ( Cancer ) 
Sirhha ( Leo ), Kanya ( Virgo ), Tiilé (Libra ), Vzishchika (Scorpio ), Dhanué ( Sagittarius ), 
Makara ( Capricornus), Kumbha ( Aquarius), Mina ( Pisces); the solar year beginning 
with the entrance of the sun into Mesa. 

3. @ 2, र, 54. 

4. The Brahman as the possessor of all powers (aishvarya) which belong fo 
jshvara. This is one of the Sagua aspects of the Brahman, 

5 The individual spirit. 
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3 

Oh isha (1 ), Oh Stainless One, be gracious to me, 
Who art the self of the Universe ( 2 ) 
And bliss itself ( 3 ) ; 
Essence unimagined ( 4 ), 
To Thyself art Thou known only (5 ) 

4 

Be gracious to me, Highest of the highest, 
Who art the Deepest of the deepest 
Be gracious, Oh Goodness and Beauty, 
Who art Majesty itself to the majestic. 
Great Light, be gracious to me 

5 

Be gracious, Unmanifested One ( 6 ), 
Ever pervading in that which ever pervades : 
Minutest of the minute, be gracious ; 
Most loving of the loving, be gracious ; ए 
Be gracious, Thou Who art the end of all ends. 

6 

Be gracious to me, Greatest of the Great, 
Oh Lord of all, Unending One ( 7 ), be gracious, 
Who art eternal, Maya ( 8 ), Holder of the conch (9 ), 
Be gracious to us Mortals : 
Oh Madhava ( 10 ), may You be ever victorious 

१ 

Victory be to Thee, Oh beautiful One | 
Victory be to Thee Who art gentleness itself | 

t Lord. 

2, Vishvétman 

3 Anandstman 

4. Achintyasira. 

5. Svasathvedyasvariipitman 

6 Avyakta. 

7. Ananta, If‘ananya’ be read for ‘ananta’ the meaning will be ‘Who art inseparate 
from Thy creatures”. 

8. May8tman ; Zz¢. one with or mseparate from Maya His Shakti 

9 By Shathkha ( coneh ), ok Sharhkarichirya, is meant Bhiitédyaharhkdra, See 
Viskuusahasranima, Vol 15 of series, for the true sense of the epithets used m 

s hymn. 

To. A title of पोष as husband of M& or Lakshmi 
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May You conquer, Oh Keshava (1 ). 
Holder of the bow, Destroyer of Keshin ( 2 ), 
Oh Auspicious One, delighter of Nanda ( 3 ), 
May Thou be ever victorious. 

Victory to Thee 
In Whose hands are discus and mace ( 4 ) ; 
Unconquerable One, may You conquer ! 
Thy head is adorned with a crown set with varied gems, 
Oh Janardana ( 5 ), be ever victorious. 

9 

The shadow ( of the great wings ) 
Of the King of Birds, Thy carrier ( 6), obscures the Sun ; 
Oh Enemy of Hell (7 ), salutation to Thee | 
Oh Madhusiidana ( 8 ), obeisance to Thee | 
May Thou be over victorious. 

710 

Salutation to Thee, Oh Lotus-eyed | 
Obeisance to Thee Who art collyrium to our eyes (9 )! 
Salutation to Thee, Destroyer of sin | 

1. This epithet of Visézu has several significations one of which is indicated in 
the text, viz, He who destroys the Daitya Keshin. Another common definition is Ke 
116 shava iva bhati iti Keshava ; that is, “the who looks like a corpse in water referring 
to the time when after pralaya and at the commencement of the creation of the world 
Viskeu lay in the ocean of milk ( Kshira:samudra ). Other definitions given in the 
Shabdakalpadruma are :—Ka=Brahma: Isha=Rudra : Va=Vayati or “He who at 
pralaya having surrendered the 3 forms” ( miirti of the Trinity ) which are up&dhis exists 
in the form of the one Paramatm%: or Ka—A—Isha: Ka—Brahm&; A=Vishzu $ 
Isha=Shiva : Keshava is He who controls these three: or Ka—Isha= “He to whom 
Brahmé and Shiva are son and grandson.” See Vol. XV of this Series. 

2. See last note. 3. Foster father of Kréskua. 

4. Chakra and Gada which are His implements, 

5. Epithet of Vishvu as destroyer of the Asuras called Jana who dwell a the 
ocean ; or it also means the ‘fone who is prayed to for the attainment of Purus/artha 
(that is, Dharma, Artha, Kama, Moksha ). Vachaspatya Dict. 

6. Garuda who is the vehicle ( vahana ) of Vishxu. 

7. Navakarate. Naraka, usally translated to mean ‘hell’, means ‘rebirth’. 

8. Epithet of Visézu as slayer of the Asura Madhu, 2, ¢. Tamo guza 

9. Collyrium (anjana) is used to clear the eyes and sight. The Lord clears the 
spiritual vision of His worshippers and grants them spiritual knowledge. 
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Obeisance to Thee, Our Lord( 1)! 
Salutation to Thee, Dispeller of all fears ! 

It 

Reverence to Thee, 
Who dost absorb all things in Thyself, 
Who hast secured the Kaustubha gem ( 2 ) 
Obeisance to Thee, 
Who art beyond all sight ( 3 ) 
And beyond all speech. 

2 

Salutation to Thee 
Who art beyond all remembrance , 
Obeisance to Thee 
Oh Cause in three-fold form ( 4 ) 
Of creation, maintenance and dissolution, 

Knowable in Thy various partial appearances ( 5 ), 
Salutation to Thee. 

13 

Salutation to Vishnu 
Conqueror of the enemies of the Tridasha ( 6) , 
Paramatma and Sirya (7 ) 

1. Ishana 

2 A dark gem with the lustre of millions or suns which 1s worn by Viskxu on 1115 
breast. It was formerly in the great ocean but Viskvu having desired it, the gem 
was on the churning of the ocean secured by Him = See ante ए. 34. 

3 Nayandtita. 4 As Brahma, (ङ्प and Rudra. 

5 Vibhmnajneyémsha, 2८ ‘‘Whose various or seperate parts are knowable” The 
One has in Itself no parts but It displays Itself im vartous ways in the world Each of 
such displays 1s a partial manitestation What 15 seen is in this sense a part of Lim 

6. Tndasha 15 a term for the Devas Various explanations are given of the word. 
The simplest is that which makes 1 equal to 10x 3+3 or 33 according to the rule of 
madhyapadalopa samasa These 33 are the followmg Devas, ०22, 12 Suns ( Aditya), 
17 Rudras, 8 Vasus, 2 Vishvedevas Accordmg to another interpretation the term 
mmeludes all Devas , meaning trztiya yauvanékhy& dash&@ yasya As there aie three 
states called infancy, boyhood and youth, tridasha then means he who has attamed the 
third state called yauvana ( youth ), for the Devas are ever youthful Or tri means he 
who has the “three,” vz, birth, existence, destruction ; not im the sense in which these 
terms are applied to mortal men who have imcrease, change and decay; but they 
come into existence and exist and when their ment (puzya) is exhausted they leave 
Heaven and thus cease to be devas They are called immortals (amara) but only in 
the limited sense of beings who exist until pralaya —Or tri=thet hree pains ( tapa) for 
they who are not affected by the three fold division, of sorrow 

7. Chakrabandhave ; At. “friend of Chakra” which according to Hemédri here 
means the Sun (Siirya): for He is the, ee क a Purusha in that golden 
juminary. See Chhandogya Upanistad, Adhyaya I, VE. Rik, 6 and 7. 



INTRODUCTION 49 

Who holdeth the discus (1 ) whereby 
The array of Thine enemies is destroyed. 

14 

Thou art in the form of the whole Universe 
And art worshipped by the whole Universe, 
Thou art the self of all beings in the Universe ( 2 ), 
Salutation to Thee | 
Thou art meditated upon by Yogins, 
To Thee Who art the Inner Self ( 3 ), obeisance. 

15 

Salutation to Thee Who art the Giver of enjoyment (4) 
To Thy devotees ! 
Reverence to Thee Who art the Giver of Liberation ( 5 ) 
The actions of my mind, word and body 
Should be meditation on Thee, praise of Thee and obeisance 

to Thee ( 6). 

16 

Oh Lord of Devas (7 )! 
All my actions should be worship of Thee (8 ) 
And my worldly longings oblation to Thee. 

Phalashloka. 

The Mantrin (9 ) who in this manner 
Is devotedly attached to the worship of Vishau 
By the doing of Havana, Japa, and Archa ( 10), 
Such an one having certainly obtained all fruits of desire 
And being wholly satisfied ( 11 ) 
Attains that final Liberation ( 12 ) 
Which is freedom from birth and death. 

1, Chakra. 2. Vishvabhiit&tmane. 3. Adby&tmariipixe. 4. Bhakti. 5. Mukti. 

6. The purposes to which mental, vocal and bodily action should be put are His 
worship, In meditation (dhyana) the operation of mind is displayed; in hymns of 
praise (stuti 2, and in bowing or genvflection to make salutation ( namaskriyé ) the powers 
of speech and body are respectively used. 7. Devesha. 

8. Affine line. Devesha karmasarvari me bhaved Sr&dhanarh tava. A line wanting in 
the former edition has been found and printed in this, The Hymn now contains 16 verses. 
The last line is indicative of renunciation. 

9. Mantrin=maatro guptabhas2azam yasya astii He who has the mantra or secret 
word. Here used in the general sense of the initiated dovotee. 

10. Thatis, Homa, “recitation” of Mantra and worship with flowers and other upach&ra. 

11, Zé. “having his antaratma fully satisfied.” 12, Uttamari muktim. 

7 
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CHAPTER XXII 

Gives the twelve-lettered Mantra {1 ) of Vishzu ; and three 
kinds of Nyasa are prescribed with the letters of this Mantra: 
viz ,—Samharanyasa in which Nyasa begins from the feet and 
proceeds upwards to the knees, limga, navel, belly, heart, hands, 
throat, mouth, eyes, head and the crown lock (Shikha ) (2), 
Svishtinyasa in which the rite begins with the Shikha in the 
reverse way; and lastly, Sthitinyasa 11 which the Nyasa 
commences in the middle with the heart, goes down to the 
feet and then from the hand goes to the Shikha. The first 
is for the destruction of all Dosa ( fault ) ; Svzs#ti is for the 
creation or production of good ; and the object of Sthiti is to 
gain peace ( Shanti ). 

The Mantras of Sudarshana are given. The Chapter 
continues with ritual detail The fruit gained varies with 
the offering made. Thus by the offering of bael leaf with 
appropriate Mantras freedom from disease is attained. 

CHAPTER XXIII. 

Gives several Mantras including that of Vishvu as “The 
Charmer of the whole Universe” ( Trailokyamohana). A 
remarkable meditation on Him is given in terms of sensuous 
splendour at vv. 37-49 and which is as follows — 

MepiraTion on VISHNU. 

Think of a beautiful garden of Kalpa trees fragrant 
with the scent of flowers and musical with the humming of big 
bees. Therein meditate upon Ramapati ( 3 ), seated on Garuda 
(4) who 15 on ared lotus. The husband of Shri( 5 ) is the 
colour of a full blown red hibiscus flower and shines with the 
radiance of ten million rising suns. He isin the full flush of 
beauteous youth shedding the nectar of His sweet scented 
presence and lovely form. Kind is He to all. He holds a 
conch shell, bow, club ( Mushala), noose ( Pasha ), discus 
( Chakra ), sword, mace ( Gada ), goad ( Amkusha ). His eyes 

14 Ozh Namaé Bhagavate Vasudevaya. 

2, Thus Orh padbhy&h namad (Ori, salutation to the feet}; Nath jénubhyarh 
namaf ( Narh, salutation to the knees), Mak limg@ya nama% (Mad, salutation to the 
Lithga }; Bhang n&bhaye nama ( Bhang, salutation to the navel) and so on, thmking the 
while of the body of the IsAzadevat&é into which the Sdidhaka’s body 1s being transformed. 

3 The husband of Rama or Shri or Laks/mi ; that 1s, एण्य 
4. The birdéking who 1s His vehicle ( y&hana ), 5. Laksimi. 
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are fixed in gaze upon the face of Shri, His spouse who 
embraces him in the fullness of Her love (1). Shri is of peer- 
less beauty and like molten gold, joyous and decked with all 
jewels. She holds a lotus, Her eyes are like lotuses thirsty to 
drink the honey from His lotus mouth. Such is the thrill 
( romancha ) of Her passion that it has covered Her body with 
pearly beads of sweat. In attendance upon them are all the 
Devas with their attendants, Daityas, Raks#asas (2), 
Gandharvas, Yaks#as, Pannagas ( 3 ) and the foremost of sages: 
(Muni). Encircling Viskzu and His spouse are their househld 
women with heavy thighs, hips and breasts ( 4 ), sweetly smiling. 
They look with ardent longing upon Him making obeisance 
with their soft folded hands. Pierced by the arrows of 
41121082. ( 5 ) they move voluptuously ( 6 ). Their lips part but 
scarcely utter a sound for they are tremulous with passion. 
Their hair and clothes are in disorder. They are shameless with 
passion( 7). Their whole body shakes. They breathe heavily. 
All steadiness is stolen from them. They are about to fall, rent 
as they are by the terrible arrows of Manmatha(8). But yet 
they do not fall being strengthened and raised by the 
beauteous glance of {इच Forming lotuses as it were with 
their hands (9 ) they go towards Him and worship His two 
feet and with the murmur of hardly uttered words and with 
eyes wet with tears of joy say to Him “Supreme Lord and 
Husband, be our Refuge” (10 ). 

This meditation is of a typical Vaishnava quality. It 
is based on the idea which is expressed in the words said 
by the Vaiskvava Gurus or Gossains to their disciples, 
“J am Shyama ( Krishna) you are Radha.” 

In His manifestation as Radha He is both the fount of 
Emotion ( Rasa ) and Emotion itself which includes the sexual 
sensation ( 51170888. ) and the higher love ( Madhura ) which 
in the more spiritually evolved marriage is associated with it. 
The worshipper rises above the unconscious animal life 
and the evil consciousness so often accompanying this up- 
ne enna 

1, Madotkasd : Zt. She is in the extreme entrancement of passion. 

2, Demonic beings. 

3. Various kinds of lesser divinities ( Devayoni). See The Great Liberation 

p. 2 & Notes. 4. Spash/a-kakshka-jaghanastanana-bhara- 

5. *The Bodiless One” a title of Kama, God of sexual desire. 

6. Wava-bhaéva. See ante p. 40 7. 9. 4. MadanavigatalajjaiZ. 

8, <A title of Kama as he who agitates tho mind, See ante, p. 39, 1. and Ward’s 

Hindoos, II, 177, 178. 

. The hands are put together," with the palms upward and curved like the hollow 

of : flower. # * 70 Bhava parameshvara patiZ sharavarh ped, 
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ward movement in which the passions are regarded as things 
only of and for the limited self (1). The gratification of sense 
in serving self alone is a “sowing to the flesh’, He therefore 
identifies himself with Radha and thus places himself under 
the direction of Her Lord with whom She 15 one and who as 
the Antaryamin or indwelling Spirit guides and controls the 
body and its senses. Thus gross desire is purified by its 
direction towards that abode of Viskau wherein He as 
Gopala plays and becomes as it were the vehicle on which 
subtle aspiration is made to rest This inner sentiment 
has been sometimes exteriorised 1n accordance with the 
principle of Hindu worship whereby thought being translated 
into action 1s, by an established psychological law, reinforced 
by it This 15 exampled by the Sakhibhava of the ४8154 
mava and certain ritual details in the Rahasyapwyja of the 
Shakta A radical analysis af these theories and nites will, 
1 believe, disclose a common ground and object, namely, the 
control and spiritualization of those passions which if left 
to themselves become so formidable impediments of spiritual 
progress There are of course differences in the methods and 
devotional concepts —Thus Vaishwvava worship being of a 
dualistic trend retains the ideal distinctions of sex and person. 
In Shakti worship the aim is more directly monistic and ac- 
cordingly the Sadhaka regards himself as the Devi whom 
he worships and not as the spouse of the Devata even though 
according to the true inner doctrine governing both modes of 
adoration the ultimate object of 1६ 15 one and the same. In his 
utilization of passion the Hindu has had the sense to know 
that we must do our market with and according to the funds 
in our purse. I wish also to add that if the Hindu described 
that passion in what to the prudish may seem “immodest” 
detail it was because he found nothing to be ashamed or 
afraid of in this natural state or function in itself but in its 
abuse which his Scriptures like any other forbid ( 2 ). 

The western initiate however in these matters may say 
that these observations do not exhaust the subject and do not 

1 These are the states of what other Tantras call that of the Pashu, thus to take 
an example, the Kulaérmava Tantra calls ‘drinkmg as one pleases”, pashupana or the 
dnnking ofa Pashu or beast. The Vaisdvava view 15 all givenin “The Soul of India” by 
Bip Chandra Pal to which I refer 

2 These observations are merely here made because to some this kind of devotion 
15 objectionable Where (as 15 the general case ) 1t 1s not understood the dishke of the 
general Anglo-Saxon temperament 1s due not to grounds of general validity but to 
special reasons largely peculiar to the race and its circumstances. According to 
orthodox interpretation 1t 1s ‘the Church’s love anto Chnst” whichis symbolised in the 
hnghly sensuous imagery of the ‘‘Song of Solomon”; and abundant matenal, of the same kind, 
may be found in the Catholic mystics, to which the same kind of crlticism has been applied, 



INTRODUCTION, 53 

touch upon those other principles which have been asserted 
according to which sexual relations or interactions are typal 
of relations universally existent as well as of all action abso- 
lutely ; the process of redemption ( to use western parlance ) 
moreover being according to this view the assimilation of the 
earthly to the heavenly planes, all physical, psychic and 
spiritual life being varying forms and degrees of intensity in 
the one universal stream of radiant Energy. Criticism 
however of these views or a further developement of the 
subject either from the Western or Indian stand-point would 
carry me beyond the scope of my present purpose. 

The Chapter continues with an enunciation of the offer- 
ings which should be given and the rules relating to worship. 
The worshipper of this Mantra, it is said, acquires wealth 
and freedom from the oppression of his enemies and in the 
end attains to the abode of Viskau. 

After the disjointed fashion of several other parts of the 
work, at v. 64 the magical rites of Stambhana, Maraza 
and Uchchaéana are again referred to though they seem to 
have no connection with the other subjects of this Chapter. 

CHAPTER XXIV 

Deals with the Varaha (1), another Vaiskzava Mantra. 
Verse 24 says Earth is in the tusks of Varaha; the 
Goddess of Speech is in the grunt of this Boar ; Air in His 
breath and the Sun and Moon are in His right and left 
hands. In His belly are the Vasus (2); in His ear the points 
of the compass ; the two Ashvins ( 2 ) are in His eyes ; in His 
feet is the Lotus-born (3); in His heart Hari (4); and in 
His mouth Sharhkara (5). These should all be worshipped 
separately. The rest of the Chapter deals with the ritual, 
Nyasa, Homa, Yantra and so forth connected with this parti- 
cular Mantra. 

CHAPTER XXV 

Describes the Nvzsithha (6) Mantra and the ritual connect- 
ed therewith. The Dhyana will be found in v. 8. 

1. The Var&ha (boar) incarnation of Viskwu was for the purpose of drawing up 

with His tusk the Earth which at one of the dissolutions had sunk into the waters. 

2, The Devatas of those names. 3. Brahma. 4. Vishna. 5. Shiva, 

6. The man-lion incarnation of Vistau in which He destroyed the demon Hirany- 

kashipu. Hirazyakashipu ( =mattress of gold ) is pride of wealth and power. 
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CHAPTER XXVI 

Deals with the Viskzupanjara Mantra. In v 21 the 
Dhyana or formula of meditation on Viskau is given. The 
rest of the Chapter deals with the ritual. 

CHAPTER XXVII 

Gives the 17548. Mantra (1 ) which is so called because 
it purifies the mind V 4 gives the Dhyana of Shiva. The 
five Devatas of this Mantra are the five faces of Shiva, ८22. — 
Ishana, TatpurusZa, Aghora, Vamadeva, Sadyojata The 
12118185 of these are given. The Pit#Za Shaktis are Vama, 
Jyeshtha, Raudri, Kali, Kalavikarizi, Balavikarizi, Bala- 
pramathini, Sarvabhiitadamani and Manonmani 

Dhyana is given of the various aspects of Shiva ( vv. 15, 
16 ). As Sadyojata He 15 white like the jasmine ( Kunda ) and 
Mandara flowers He 1s four-armed holding in His two 

hands the Veda and a rosary of Rudrakska beads and in the 

other two he makes the gestures ( Mudra ) which grant boons 
( Vara ) and dispel fear ( Abhaya ). 

The Vama Shivais red, makes the same two gestures 
and holds an axe and Rudraksfa rosary. 

Aghora Shiva who is the dread of the Bodiless One ( 2 ) is 

black with fierce fangs He holds a Rudraksha rosary, Veda, 

Noose, Goad, Drum ( Damaru ), a staff surmounted with a 

skull ( Kha¢vamga ), spear and skull ( 3 ). 

Tatpurusha is of the colom of ligntning and making the 

Vara and Abhaya Mudras holds the Veda and an axe. All 

the above forms have four faces and four arms. 

1518178 or Isha is of the colour of pearl but has five 

faces( 4). He makes the gestures abovenamed and has the 

weapons in the hands of Aghora These five are Brahma, Vishau, 
Rudra, Ishvara and Shiva All five forms have three eyes ( 5 ). 

i For the ParSprasida Mantra See Ch IV. of Kularvava Tantra 

2  Ké&ma, the Deva of sexual desire According to the reading now adopted, ‘tanu’ for 

‘tano’, the meaning is ‘Aghora Shiva 1s huge in shape, of a luminous black colour, terrific 
of aspect with fierce fangs’ 

3. Another Dhyana of Aghora is given at v 18 of Ch, 28 

4. Where Shiva 1s meditated upon as Sadyojaita, Vama, fc, collectively He 1s 
thought of as with five faces in all, But when the Dhy&na is of one of these forms 
only then the Miirt: has four or five faces as stated in the text 

5 The central eye of wisdom ( ynfnachaksius ) situated between the eyebrows. 
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There 15 a remarkable (1) Dhyana of Shiva in ए, 41 
where He is described as of gracious aspect ; seated on a lotus; 
as it were “‘a mountain of pearl dust mingled in nectar.” He 
is clad in tiger’s skin and decked with ornaments (2); upon 
His hair high coiled above His head is a digit ( Kala ) of the 
moon (3). He makes the two Mudras abovenamed and holds 
an axe anda deer( 4). He has five faces. 

At vv. 55-64 the following Hymn to Shiva is given. 

HYMN TO SHIVA 
Obeisance 
To Paramatma 
Manifest as Brahma, Vis4uu and Isha ( 5 ) 
Whose power it is to create, preserve and to destroy ( 6 ). 

2 

Obeisance 
To Thee, the Lord of creatures, Holder of the trident, 
Who seemeth terrible to all things born on earth in four- 

fold way (7 ) 
And yet removes the burden of their worldly pain. 

3 
Obeisance to Thee 
Who didst drink the shining deadly poison, 
Nilakawéha, Whose throat is stained thereby ( 8 ) 
And Who dost devour the Universe (9 ). 

1. Because the ordinary picture of Shiva is that of an ascetic but as appears from 
the text the Dhydna varies with the object of worship. When worshipped for prosperity 
He has fleshly beauty and is decked with all ornaments. He manifests the prosperity which 
the worshipper desires, 

2. Sarvalarhkaradipta. 
3: The crescent moon is here meant. 

4. V. 220f the Mahimnastava of Pus#padanta refers to the incident of Brahmé’s 
lusting after His own daughter Sandhy& and of his transforming Himself into > stag when 
she to avoid him changed into a hind. Shiva in anger at the act bent his bow agajnst him. 
The deer which He holds is said by some to be Brahma. According to others it re ae to a 
igantic deer sent out to kill Shiva, but which He took in his hand, See Shivajnéna 

Siddhiyar, Ed. by J. M.N. Pillai, p. 91. Mviga(=deer) means Veda. Shiva for the 
ordinary man holds a deer in His hand. But the higher Sadhaka sees the Veda or 
Brahmajnana, 

5 Rudra, 6. They are the embodiments of these principles. 
7. That is, from the womb, (¢.g., mammals) from the egg (4g., birds ), moisture 

( @£1, insects ) and the earth (¢.g., trees and plants). See ante, ए. 

8. At the churning of the ocean by the Gods by means of the mountain Mandara and 
the serpent Vasuki, there was produced amongst other things churned from the sea a poison | 
which Shiva swallowed to save the world. This stained His neck dark blue whence he is 
called ‘‘Blue neck” ( Nilakaz/ha ). 

g. At the dissolution of the world which He as Mahakéla effects. 
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4. 

Obeisance to Shambhu ( 7 ) 
Who didst destroy Kama (2 ) 
Flashing from His central eye dark shining flame, 
On Whom meditate Yogis 
Freed of all mental pain ( 3). 

5. 

Obeisance 
To Him Whose body is one with that of His Spouse ( 4 ), 
Who destroyed the sacrifice of Dakshka( 5 ), 
Grantor of the four-fold desires (6 ), 
He Who is subtle ( 7 ), the possessor of Maya ( 8 ) 

6. 

Obeisance to Him 
In physical form ( 9 ) , the Primal element ( 10 ) 
Rending His enemies with His trident, 
The Destroyer of Kala (11 ) 
Whose head the cresent moon adorns. 

iE 

Obeisance 
To Him the Naked One 
In Whose matted hair are Serpent, Moon and Ganges (12) 
Whose feet are upon the heads of Devas, Daityas, and 

Lords of Asuras, 

x A form and title of Shiva Meaning “‘from Him comes good” or ‘Who 1s 8155 ” 
Comm. Ch IV, ve 18 Harhayogapradipika 

2 God of Desire. See A. & E. Avalon’s Hymns to the Goddess, p 39 1 (3). 

3 In Yoga upon the supression of the activity of the intellectual function, the first and 
most subtle manifestation of Prakrzt1 or Maya, there arises the condition of samadhi in 
which the Atma exists m its own true state freed of all paims attendant on its conditioned 
state 

4  Ardhan@rsihvara ; the androgyne form in which half of the body is Shiva and the 
other half Shakt.. 

5 See ‘Principles of Tantra” Vol 1. ए, 104. 

6. Dharma, Artha, Kama and Moksha. 

7 Azu atom Soin Ny&ya, atmd 15 said to beas fineasan atom, In the next verse 
His gross aspect 15 sung 

8 Maéyi. Heis shaktrman, 4 the line नक्षत cha prakrctim vidy&t maymam tu 
maheshvaram.” 

The gross in opposition to the subtle ( siiks/ma ) aspect celebrated in the preceding 
verse, This body 1s M&y& or Prakrzti which when it is the constituent of the physical world 
is gross { sthiila ) 

10 चर्ण 

71, Death or time m which lies the seed of death 

12, The Ganges in “ils descent from heaven at the call of Bhagiratha was caught in the 
matted hair of Shiva. It 1s for this that She is called Bhagirathi, See ante p. 33 
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8, 

Obeisance, obeisance 
To Sharhkara (1) besmeared with ashes, 
Who is both the manifest and unmanifest (2 ), 
The Grantor both of enjoyment and of Liberation ( 3 ) to 

His devotees, 

9. 

Obeisance 
To the Enemy of Death and Andhaka ( 4), 
Who is the Destroyer of the cities ( 5 ) ; 
Obeisance to Thee Who didst rend the tusked Boar ( 6 ), 
Obeisance ever to Thee 
Entwined with great poisonous serpents, 
Who art borne upon a great bull (7 ). 

Io 

Obeisance ever to the Omnipresent One, 
Appearing as ether, air, fire, water, earth 
Sun, sacrifier and moon with nectar rays ( 8 } | 
Dispeller of the dread of Hell, 
Mayest Thou both now and here ( 9 ) 
Destroy our wordly fear ( 10 ). 

1. Shiva, Sharhkara=Beneficence. 

2. Vyakt&vyaktasvarfipaya, Avyakta is what is unmanifested and vyakta what is 
manifested. According to Samkhya, avyakta is miilaprakrzti and vyakta is a vikveti or 
transformation and manifestation of Prakrzti, According to the Vedanta, Avyakta is Atma 
the Reality and Vyakta the World of appearance. 

3. For the Tantra grants both. 

-4. A great Daitya, son of Hirazyaksa, brother of Hirazyakashipu father of Prahlada. 
See Ch, 8. Vamana (पाद 59, 70. The word also means tamogua, ignorance 

5. Shiva is Tripurari exoterically as the destroyer of the Tripura or the three cities of 
the Asuras, Kamalikska, Taraka@ksta and Vidyunmali. As the Kalika पाद, says He is 
called Tripura because the three guvas are in him. His body becoming triple upon the 
three-fold manifestation of Brahma, Vis#zu and Rudra. He dissoloves these and He is 
Destroyer of the three bodies, Sthiila, Siks#ma and Karana. 

6. The Vara&ha Avatara of Vishzu slain by Shiva in the form of the animal called 
Sharabha. KalikS एषा.) Ch. 29. 

7. The V&hana of Shiva. The bull of Shiva is Viskau who assumed that form to support 
Shiva at the time the latter killed Tripura. Shiva had for the purpose of the combat to assume 
so great a size using as his arrow the Sumeru_Mountain that the Earth could not support Him, 
on which Viskza assumed the form of a Bull to uphold Him. Vvzshabha (Bull ) means 
Dharma. Shiva ( Beneficence ) rests on Dharma. 

8, The eight forms ( As#éamirti ) of Shiva. 9. In this world. 

10, Bhavabbaya : that is, fear at the thought that we may be born again to suffer miseries 
which are the necessary attendants of all life in this world. 

8 
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The rest of the Chapter deals with ritual, v. 68 giving 
an invocation to Shivaas Hara Verse 68 says — 

“T adore Hara Who holds a spear and skull and makes the 
gestures of granting 00015 and dispelling fear. The Daughter 
of the Mountain holding in Her left hand a red lotus is seated 
on His left thigh and with Her right arm clasps His lustrous 
body.” 

Verse 71 says that in order to gain prosperity the Lord 
of Parvati should be meditated upon as being as beautiful 
as the God of Desire (Kama) ; with the lustre of gold; seated 
on a lotus decked with all manner of ornaments. He holds 
an axe and deer and makes the gesture (Mudra ) of granting 
boons. Hus left hand is placed upon the breast of His 
beloved, Whose right hand rests on His right thigh, and 
Whose left hand holds a red lotus. 

CHAPTER XXVIII 

Opens with the Mantra and description of Dakshina- 
murti, an aspect of Shiva. He is seated under a fig tree 
( Vaéa ) with one hand on His knee. He is white as milk 
( Kshira) A great serpent is coiled around His waist The 
crescent moon 1s on His matted hair. He holds an axe and 
deer and makes the auspicious ( Bhadra ) gesture (1). Hes 
surrounded by Shuka and other Munis. “May Bhava 
grant ye purity of mind ( Bhavashuddhi ).” Then follows 
some ritual in His worship. 

Verses 12, 13 give the Mantra of Aghora Rudra and is fol- 
lowed in v. 18 by this invocation. ‘May Aghora destroy 
all that is evilto you He is of fierce mien with three eyes 
and terrific to behold; dark like the black clouds and clad 
in red raiment. Great serpents cover His body. He holds 
an axe, drum, sword, shield, bow, arrow, spear and skull, 
He it 1s Who devours inimical Nagas(2) and evil planets, 
He ever grants good ( that 1s, to His worshipper )”. 

The ritual is dealt with up to v. 30. The next verse 
gives the Mzztyunjayamantra ; and the Dhyana of this aspect 
is at v. 33. The remainder of the Chapter deals with Yantra 
and other ritual details, 

1 Thatis, Jn@namudr§ 2. Serpent Divintties, 
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CHAPTER XXIX 

Commences with the Mantra of Ardhanarishvara (1). The 
Dhyana of Umesha is thus given at v. 3 after the invocation 
“May Isha ever protect you.” His Shakti forms the (left ) half 
of His body. Heis three-eyed. On the coils of His matted 
hair are a serpent, moon and Ganges (2). He holds serpent, 
axe, spear, sword, fire( 3), skull, arrow and bow. All the 
Devas lower their heads at His feet, 

For the attainment of powers ( Vibhiti ) the Devata should 
be meditated upon ( ए. 4. ) as being in one half of His body, a 
man of ferocious aspect and in the other half as a voluptuous 
woman (4), holding in His and Her handsa noose, a red lotus 
a skull and spear ; or ( ए, 5 ) She should be thought of as the 
three-eyed One Who is red of colour, clothed in red raiment, 
adorned with red ornaments holding a spear in each of Her 
sixteen uplifted hands. 

Rules are then given for Japa, Homa and so forth. 

The colour of the Deva varies according to the object 
of worship (ण. 13). When worshipped for Pushkdikarma (5 ) 
and Shantikarma ( 6 ), He is white ; for Akarshaza and Vashi- 
karana (7), red ; for KsZobha and Samstobhana ( 8 ), He is the 
colour of gold ;in rites done to drive away (9), torment of 
the body (10), the colour of smoke ( Dhiimra ) ; in rites 
performed to paralyze (11), yellow; and to gain Liberation, 
crytalline white (12). 

The ritual in the worship of Ardhanarishvara is dealt 
with up to v, 30. At ए. 31 the Chazda Mantra and at 
vv. 36, 37 the Chazda Gayatri are given. The Chapter 
concludes with other details as to the worship of the fierce 
aspect of Shiva called Chanda. 

1. The androgyne form of Shiva in which half the body is male ( Himself) and 
half or the body of His spouse ( Shakti )is female. See Shdradatilaka, XIX. ए, 55 and notes. 

2. Seep. 56. # 12, 3. Vahni.} 

4. Hava-bhava-lalitardhanarikarh. This is the Dhyana of Ardhan&rishvara ; the 
Dhy@na in ए, 5 is for Kriraprayoga. 

5. Ritual done to produce nourishment, growth, increase, advance, prosperity, efc. 

6. Ritual done to gain peace of mind and body. 

9. Rites done to attract and control respectively. These and the following are 
magical rites ; portions of the skarkarma, ८८, 

8. That is, for causing perturbation of the mind and for restraining speech and power of 
expression. 9. Uchchazana. 19. Arhgdrdana. ti. Stambhana. 

72. It should be noted that in every cas¢ the Mantra also changes. 
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CHAPTER XXX. 

This is an important Chapter dealing with the Gayatri 
Mantra Inv 5 it 1s explained how the Prazava ( 1 ) pro- 
duced by Prakvzti-vikrzti is like the humming of bees in the 
Miladhara ( 2 ) and goes upwards along the channel of the 
Sushumna ( 3 ) in seven stages (4) tothe head V 6 enumer- 
ates the seven Vyahrztis (5) In vv 7-10 Mahavishnu 
teaches what these denote Bhi% is mere existence alone 
( Sanmatra ) Bhuvad 15 elements (Bhiita) and Cause 
(Karaza), Svad is the Guide and the Atma of all thatis (6) ; 
1121184 implies Greatness and Light (7), Tat, ( Brahman ) 
is [27184 because It 15 all (8) Tapaz denotes Jnanata 
( All knowledge ) and Tapata (9) Satyam implies Supre- 
macy and Atmatva or the natural state of Atma, that is, 
Atma in itself, and eternal Wisdom ( Anantajnana) The 
exoteric “worlds” are thus desciibed as stages of being. 
The letters of the Prazava are then identihed with them. 
A 15 Bhu&, त 15 Bhuvak, Mis 5४०, Mahad is Bindu, Nada 
is JanaZ, Shakti 15 TapaZ, and Shanta 15 Satyam the highest 
of these states (vv II, 712}. 

Having dealt with Om, Mahaviskzu deals with each of the 
words of the Gayatri Mantra ( ro ). 

Tat is in the accusative singular By it reference is made 
to the first Cause of all substance ( Vastu). It exists in the 
form of fire and energy ( Tejortipa ) in the disc of the Sun 
( Adityamazdala ). It means the ever-blissful and Supreme 
Brahman Savi¢uh is in the genitive singular and is derived 
from a root which means to bring forth By this word 1s 
implied the source of all animate beings It 15 called Vaveny- 

t Om See Shdradaitulaka XXI vv 131 and notes thereto Raghava in his Com- 
mentary under verse 18 gives the fourth pada of the Gayatri which 1s recited by the 
seeker of Liberation. It 15 Parcrajase sivadom 

2 The lowest of the centres ( Shatchakra) See A. Avalon’s ‘The Serpent Power.” 

3. Thenerve ( N&di) of that name ए 26 

4 The six Chakras and the Sahasrfra See ante p 43 for the seven parts of the 
Pravava, also below 

5. That is, the seven upper worlds—BhiiZ, Bhuva#, 6 ०३.९४, Mahak, Janak, Tapad, Satyam. 

6 Sarvasya svirawzit svatmatayd 7  Mahattvat cha mahastvat cha, 

8 Tadeva sarvajanata tasmat tad vy&hretirjanad Janat&é=Janasamithak 
9, ¢ This word which is here not translated literally means heating, suffering, and 

comes from the same root as does tapas or austerity, It means here the sum of distress and 
suffering to which, through ignorance, humanityis hable The text here shows that the 
G&yatri mantra as a whole and in its parts 1s one with the Brahman. 

16. Tat savitur varetyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo na& prachodayat. 
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am because it is the Excellent One to Whom service should be 
rendered, adoration offered, and prayer said. The text reads 
these three words as composed of eight letters ( Aksdara ) and 
says that their Vyahzzti 15 ए. 

Bharga is so called because It destroys sin and is propitious 
to the devotee. Devasya implies that It has the luminous 
quality of light and is possessed of the power of giving rain 
and the like. Dhimahz is derived from the root dhyaz which 
means to think. “Let us here remember that the Deva who 
can be seen by the celestial eyes of Nigama (1 ) and knowledge 
( Vidya) is golden ( Hirazmaya ) and ever in the Sun, His 
lustre knows no diminution. Ever should we think what is 
subtle that I am (yas siikskmak so‘ham ).” Bhuvaé is the 
Vyahrzti of these second three words composed of eight letters. 

Dikiyo ( 2.) means Buddhi in the accusative plural. Yo is 
Yah, the masculine gender being here used for the neuter ( 3 ) 
for the sake of the metre. It therefore stands for Yat. This 
Yat is the incomparable Energy ( Tejas) which pervades all 
the Vedas. It destroys the sin of the devotee. Mah ( our ) is 
the genitive plural of Asmad. Pyrachodayat means ‘‘May it 
send us in the path of prayer’’ ( Prarthana )( 4). Svah is the 
Vyahriti of the third set of eight letters ( vv. 13-26 ). 

This Mantra of ten words is thus divided into three sections 
of eight letters each ; but it can also be divided into four 
sections of six letters each. The MahavisZmu concludes by 
saying “May the excellent and Supreme Spirit ( Bharga) of 
the Creative Lord ( Deva Savita )on Whom we meditate ever 
guide and direct our minds.” 

He then proceeds to speak of the 5111124 (head ) of Gayatri. 
Apad, Jyoti4, Rasa are the energy ( Tejas ) of Soma and Agni 
(5). Whe Universe isin the nature of this ( Tadatmakam ). 
It is Nectar ( Amvzta ) because it is undestructible. By reason 

of this and His multiplicity or all-pervadingness Brahman is so 
called. Brahman who is Bliss itself ( Anandatmaka ) and Satya 
( Truth ) (6 ) and Jnana ( Knowledge or Consciousness ) 15 21१4 

ए, A term for the Veda, and in the special sense Tantsa. 

2. Dhiyad, changed by the rule of Sandhi. 3. Yat as corresponding with Tat. 

4. Ordinarily it is said ‘in the path of dharma, artha, kama, moksha” But if prayer is 
made to God it must be for these for they mclude all man’s aims. 

5. By Soma and Agni, Prakriti and Puruska are meant. The Shirat of the G&yatri 

is:—Omi 200 jyoti raso’mrztarh bhirbhuva/ svarom. 

6. Sat is existence and truth (Satya) alone exists. Here the existence of the Brah- 
man who is Sat, Chit, Ananda is meant. The text is capable of other interpretations. 
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Bhuvas, Svak, It has already been shown that “So’ham” 
“IT am [6 15 Ora Thus this Mantrais the Shirak of the 
Gayatri( 1) Thus concluding the exposition of the points 
( Lakshaza ) of the Mantra, Mahaviskzu says that the faithful 
Sadhaka who worships with desire ( 2 ) obtains the fulfilment 
thereof and he who seeks Liberation gets it. 

Then follow rules of ablutions in Gayatri Sadhana. 
Vv. 40-45 deal with the Azshkzs, Devatas and metre of Pramava, 
the Vyahvztis and the Gayatri. The mode of doing Nyasa is 
also stated. Verses 46-50 describe the way Upasana, Japa, 
Svadhyaya (3), Prazayama and Dhyana in Her subtle form, 
of the Gayatri are to be done V 60 gives a Dhyana of Tarinz 
( Gayatri ) (4), 11 her gross form with four faces which are 
white, yellow, red and black , Her body being composed of 
the 24 letters of the Gayatri V. 61 speaks of the worship 
of the Sun and His Shaktis, Mahavishnu concludes by saying 
“I have now spoken of the secret of the Vedas knowable only 
by very pure Yogis He who in hts Japa, Homa and Dhyana 
worships Ornkara in this way 15 freed of all Karma and attains 
Liberation.” 

CHAPTER XXXI 

Commences with the Trisktubh Mantra (5) which is 
Vedik ; the Dhyana of the Adhi-Devi of the Mantra who 
is Katyayani is given in ए, 9 and Her nine Shaktis in 
vv. 13,14. In vv 18-23 are to be found the names of the 
Shaktis of the letters of the Mantra. It is noted that the 
number of Japa prescribed ( ४. 25 ) for this Mantrais twice 
that of the Gayatri The Mantra which is composed of 44 
letters, if reversed, becomes the (v. 29) Astra ( weapon ) 
mantra and 1s divided into eight sections which are 
identified with various things, the senses of knowledge, the 
senses of action, the five elements and so forth ( vv. 30-34 ). 
From these 44 letters issue 44 Vahni Devatas, each of whom 
is attended by 5 Shaktis , each of whom is attended by five 
handmaidens , each of whom is again attended by 16 hand- 
maidens , each of whom again is attended by millions upon 
millions of handmaidens ( 40-43 ). 

1 The Mantra at p 61 # 5 always precedes the Gayatri, 

2. That 15 Sakaéma Sadhana or worship done to gain an object 

3 Rite whereby oneness of the Mantra with the Devata thereof is realised 

4. She who saves for that 1s what of the Gayatri mantra does to its singet. 

See Sh@rad&tulaka, Ch xxi, vv, 32 ८, seg. Raghava gives the Mantra and other 
details The Devaté of the Mantra is Agnt 
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In v. 48 the Nakshatras (1) are divided into three 
classes ; human ( Manusha ), demonic ( Asura ) and celestial 
( Daiva). Their place in magical rites is also shown. 

From verse 55 to the end of the Chapter Mahavishnu 
Speaks of the magical rites relating to Stambhana, Vashi- 
karava, Akarshana, Vidveskawa, Vimohana, Marana, Amga- 
hanikaraza (2) and so forth ; and the means to be taken to 
counteract these operations when done by others. It is 
noteworthy here and in many other places that the most 
diverse matters are placed together. This is also the case 
with many verses which seem hardly in their proper place, 
suggesting a doubt as to the accuracy of the order in which 
the copying has been done, 

CHAPTER XXXII 

Deals with the Lavaza Mantra and Marama, Vashikarana 
and other magical rites. Verse 8 gives the Dhyana of 
Katyayani a form of Durga. Her body is like the “friend of 
air? (3). She has three eyes and wears a bright crown. 
She holds discus ( Chakra ), conch, sword and spear and is the 
Destructress of many Daityas. Dhydnas are also given of Ratri 
( night ) Agni and Bhadrakali with prayers to these Deities. 
The fifth Mantra, it is said, is from the Atharva Veda. 

CHAPTER XXXIII 

Deals with the Anus#fubh Mantra ( 4 ) of 32 letters which 
is Vedik ; the Dhyana of the Deva of the Mantra who is 
Rudra is given in v. 8 and the 32 Shaktis in vv. 12-14. Then 
follow ritual details. At vv. 27, 28, a Mantra of a roo letters 
( Shataksfara ) is mentioned. It is formed by the junction 
of Gayatri, TrisZtubh and AnusZfubh Mantras. These three 
Mantras are respectively Sun, Fire and Moon. The 
Devata of the combined Mantra is (v. 31) the supreme 
1121124 who grants Liberation and of whom Shruti speaks. 
Vv. 60 e¢ seg give the Nyasa and other rites in connection 

1. See p. 25, 2, 5 ante. 

2, Paralyzing, bringing under control, attracting, causing dissension, bewildering, 
killing, limb-destroying. Thus if Homa is done to Black Durga ne the manner described 
an enemy is killed and so forth. 3. Pavanasakha: Fire is so called. 

4 The Sharadatilaka, Ch. xxiii, deals with this Mantra and Raghaya cites it. 



64 INTRODUCTION 

with this Mantra. This is followed by (vv. 43-47) the 

Samvadasukta a Mantra of Sathvada sarhjnanagni and the 

rites relating thereto Atv 56 is given the Atzk and at v. 59 

Dhyana of Varuza the predominating colour which the medita- 

tion seeks to excite being white Ritual details as regards 

His worship follow 

CHAPTER XXXIV 

Commences with rules relating to the drawing of dia- 

grams ( Yantra) Verse 33 describes a Yantra whereby the 

Sadhaka can make a woman desire him. Vv. 34-36 gives 

the Brahmashii Mantra the Devata of which 1s Gauri. At 

vy 38 1sa Dhyana of Parvati This 1s followed by a number 

of Mantras and Dhyanas of the Devatas thereof: the 

Rajamukhi ( 43-45); the Annapradayaka (v.51); Anna- 

pura (ए 54), Vzzhaspati (v.60), Shukra (v. 63 ) and 

Vyasa (v.65) Mantras In verse 66 the Dhyana of Vyasa 
is given. Verse 72 gives the Mantra andv 74 the Dhyana 

of Adya as Ashvariidha ( Seated on a horse ). 

CHAPTER XXXV 

Gives the Prazapratisht#a Mantra used in the invocation of 

the Devata into the Yantra or image to be worshipped. 

Atv. 7,a Dhyana of Prazashakti is given in which She is 

represented as of the colou: of the rising sun with three eyes 

and large full rounded breasts ( 1 ) seated on a full blown lotus 

which 1s on a boat in an ocean of blood ( Raktambhodhi) ; 

holding a noose, a bow of sugarcane, a goad, five arrows ( 2 ) 

and Asvzk-kapala (3) Her [प्तऽ or Shaktis are stated in 
verse 12 

~ an eee 

CHAPTER XXXVI 

Begins with some verses as to the causes of childlessness 

which are put down to want of faith, worship, charity, decrying 

1 Pinavakskoruhadhy& 

2 SeeA &E Avalon’s “Hymns to the Goddess”, p 28, 2 9 

3 Skull full of blood 



INTRODUCTION, 65 

( Nindaka ) one’s wife and so forth: and vv. 8-21 deal with 
the rites to be performed to cure this defect. Then follows an 
enunciation of the proper characteristics of a Guru ( vv. 22- 
32 ) and of a disciple ( vv. 32-41 ). If the disciple has the 
defects which are mentioned in vv. 42-48 he should be rejected 
and if a Guru received such a person as his disciple then the 
fault ( Dosa ) of the latter affects the Guru just as that of the 
minister affects the king, and the sins of a wife affect her 
husband. If through either cupidity or affection a Guru 
initiates such a faulty disciple then the curse of the Devata 
falls upon both ( vv. 49 51 ) 

Mahaviskwu then speaks of the devotion which a disciple 
should exhibit towards his Guru or spiritual director and 
which is to be like that which should be shown to mother and 
father, to Visknu and Shiva (vv. 51-52). One should not 
cross anything belonging to, or connected with the Guru, not 
even his shadow; nor should there be association with his 
enemy. Great reverence and selfrestraint should be shown 
whilst in his house. Therein there should be no anger and 
quarelling, lust, loud talk, lies, sloth and idle disputation ; nor 
any easing of nature, sexual intercourse, spitting, vomiting ; 
or traffic by way of buying, selling, or lending (vv. 53-55 ). 
The Guru’s command should not be disobeyed. What he 
orders, that the disciple should do at once and unhesitat- 
ingly and without attempting to discuss whether it is right 
or wrong (1). In short the disciple should by action, mind 
and speech, worship his Guru witha guileless and faithful 
heart. At v. 59 it is said that one should never do anything 
which offends others, however much we may desire it even in 
so small a matter as dress. 

At v. 62 Mahaviskvu addressing Brahma says “Oh Lotus- 
born One, in this Tantra (2) I have shown thee the Pra- 
pancha ( 3 ) in its five-fold aspect.” 

This Chapter and the work concludes with the following 
invocation. 

1, Ishdéath vaniskéam &dishéarh guruva yattu gurvapi, 

Tvaray& paraya kuryad buddhy& samyag ajihmaya ( V. 56 ). 

This appears to solve in an extreme sense a point raised by St. Alphonsus Liguori as 
to the duties of a penitent towards his spiritual director, but possibly as m the case of all 
general rules there may be some exception here. 

2. Tantre’smin. Seeantep 4 

3. Seeantep. 1. 

9 
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Obeisance to Him 
Who is Energy and Light (1 ) itself 
In Whom are the products of Prakvzti ( 2 ), 
Sun, Moon and Fire ( 3 ) 
Which have sprung from the Tara and other Biyas ( 4 ) 
And which have their motion and increase 
In Him 

CaLcurta , 
ARTHUR AVALON. 

The 2gth January 1974 

1 Tejas. 
2 Let. the Vikrzus of Prakrzti See ante p 7. 

3. Not merely the lummartes and elements so named but that also for which they stand 
as symbols 

4 Thatis, from Or and other ‘“Seed-mantras,” 
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In the present edition the text has been rearranged. This 
has been done in accordance with the Commentary by Padma- 
padacharya, now published for the first time. The two 
manuscripts available to the editor at the time the book was 
first published as Vol. III in this series, had the chapters in 
the order as in the book then published. There were some 
misgivings as to the correctness of the order in which the 
chapters were placed. Chapter 36 of that edition is devoted 
to Vishnu rituals and its proper place, it was felt, was with the 
group of chapters dealing with the Vishzu aspect of the Supre- 
me Being. Inthe same way Chapter 33 in that edition should, 
it was felt, come at the end of the Book. But editors of any 
Shastra have to be very reluctant to interfere with the text of 
their own motion as a rule, and should be more so in the case 
of Mantra-shastra. It was on this account that the book was 
printed as it was in the manuscripts. Almost simultaneously 
with the publication by us of the Prapanchasara, there was 
another recension published as part of the collected works of 
Shathkaracharya from Srirangam. This publication received 
the support of the Sringeri Matha. In the Srirangam edition, 
the text of the Prapanchasara is divided into 33 chapters, but 

the matter contained in it is almost identical with that contained 
in our publication, with this exception, that chapter 36 which is 

chapter 23 in the present edition is omitted. The reason for 
the omission may be explained by the fact that the manuscript 
available to the editors did not contain the chapter. It is 
called the Gupta Pazala or Secret Doctrine by Raghava Bhatia 
in his commentary of the Sharadatilaka (Ch.17.1). The 

editor of the Srirangam publication has also followed the wise 
method of not interfering with the text. It has evidently been 

printed as contained in the manuscript and even some palpable 
errors have not been set right. The editor, it may reasonably 

be presunied, hoped that in a subsequent edition the mistakes 
would be corrected with the help of other manuscripts. In the 

present edition, the following re-arrangement has been made. 

Chapter 36 of the first edition is here printed as 23, 34 as 32, 

33 as 36, 32 as 34 and Chapter 31 as 33. 

Padmapada was one of the immediate disciples of Sarhkar- 
acharya and there can be no greater authority than he, as to 

the order in which the chapters are to be placed. His 
commentary named the “Vivarawa” is printed here for the 
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first tme The only other works by him, so far known, are 
the Panchapadika which deals with the Vedanta Siitras and a 
commentary on the well-known Mantra of five letters of Shiva, 
( Shivapanchaks/ara ) printed at the end of this book 

It cannot be claimed that the text as published is com- 
plete and free from all blemishes. We had a copy of this 
furnished by the Adyar Library where there are two copies 
of the Vivaraza A copy was obtained from the manuscript 
in the collection of the Madras Government The Asiatic 
Society of Bengal has a fragment of the Vivaraza which con- 
tains the commentary of the first eight chapters of the book. 
The press copy was further read by Mr Shrinivasa Aiyer who 
compared it with a manuscript in his possession. 

The Prayoga-krama dipika 1s a gloss on Padmapada’s 
Vivaraza Unfortunately, a complete copy of this could 
not be obtained inspite of all the efforts made. It ends with 
the ninth chapter of the book It was felt that as it con- 
tained all the chapters dealing with the general principles of 
Mantra-shastra, as also the chapters on Sarasvati and Tripura, 

the best thing to do would be to publish it asfound H H 
The late Maharajadhiraja Rameswar Singh of Darbhanga who 
glanced through it, considered that in spite of its defective 
readings in several places, 1८ 1s of great practical value and 
supported the view taken by the editor The Prayoga-krama- 
dipika is meant for the Sadhaka, but even the ordinary reader, 
whose quest 1s to trace the philosophical principles underlying 
the ritualistic practices of the Brahmanik faiths will find much 
of very great interest to himself. 

The Vivarava and the Prayoga-krama dipika will help to 
show him that Brahmanism is not as 1s commonly, in ignorance, 
supposed to be a mass of conflicting religious faiths. In 
Brahmanism, there 1s one goal for all different forms of 
Sadhana and that goal is the Brahman. Unlike the followers 
of other forms of of religion, the follower of the Brahmanik 
faith has no quarrel with any one. He is aware that all men 
cannot have the same temperament and therefore cannot view 
things in the same way and it is on this account that even 
within the Brahmanik fold, there are quite a number of 
different forms of worship or Sadhana. These are primarily 
divided into five classes, 22, Shaiva, Shakta, Vaiskwava, 
Saura and Gazapatya All these five aspects are dealt with 
in this book. The Prapanchasara is the first book of its kind. 
Other eminent writers followed the great master ; the most 
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noticeable among these being Lakshmawa Deshikendra, 
Ishanashiva, Kriskvananda and many others less known. 

: The Vivarana does not give details like Raghava Bhaééa 
or instance, in his commentary on the Sharadatilaka, 
and Bhaskararéya in the works commented on by him. 
It is possible that at the time the book was written great 
details were not needed, as the men of those days were 
better informed, Or it may be, that he meant it only for 
that class of readers who did not require any greater help 
for the understanding of the text. The author of the 
Prayoga-krama dipika, which was evidently written at a 
much later age, has given these details and made the 
Vivaraza intelligible in places which are obscure for present 
day learners. We know nothing about the author of the 
Dipika not even his name, but it is evident from his writings 
that his knowledge of the Shastra was great and he believed 
Shamkaracharya to be the author of the Prapanchasara and 
Padmapada, of the Vivaraza, 

There are several other commentaries of the Prapanchasara 
by various writers written at different times. Raghava Bha¢¢a 
mentions one by name, wvzz., the Vijnana-chandrika, This book 
is not so far available. There is another commentary called 
the Sambandhadipika by Uttamabodha. This must have been 
written after Lakshmamacharya’s Sharadatilaka became well 
known as an authoritative work. Pandit Gurupada Haldar 
places Lakssmazacharya in the tenth century of the Christian 
era. This is the view of western Missionary writers 
also. There is another book by Girvazendra Sarasvati 
named Prapanchasara-sara-samgraha. | Girvamendra says 
that his Summary of Sharhkaracharya’s teachings in the 
Praparchasara follows the interpretation of a commentary 
named Sat-sampradaya-sarvasva. Other commentaries are :— 
(1) Prapanchasara-vyakhya, (2) Prapanchasaradipa by 
Narayaza, ( 3 ) Tattva-dipika by Nagasvami, ( 4 ) Prapancha- 
saragid#artha-dipika by Nityananda, (5) Vijnana-dyotini, 
(6) Prapanchasara-vivrzti, ( 7 ) Prapanchasara-prayoga-vidhi, 
(8) Prapanchasadra-sambandha-‘ika and (9) Prapanchasara- 
vritti. These are preserved in the Madras Government manu- 
script Library. They all say that the book is by Shathkara- 
charya. The Tanjore Library, it is said, contains some books, 
but no details of the same could be obtained. The fact that 
so many Sadhakas and scholars devoted themselves to the 
exposition of this book is a sure indication that it must have 



0 INTRODUCTION 

been wiitten by a man entitled to very great reverence The 
Nepal manuscript of the Prapanchasara, in its colophon, states 
that the author of the book was Acharya the word being in 
the plural And that is how Shamkaracharya 1s always 
designated 

When this book made its first appearance 1t was noticed in 
some periodicals and the reviewets occupied themselves merely 
in trying to prove that the author of the book could not have 
been Shamkaracharya One of these tried to make out that it 
was the work of the Vaishzava teacher Shamkaradeva of 
Assam This cannot be accepted, as he flourished about the 
time of Chaitanyadeva, which isless than 500 years from now 
Another critic has attempted to make out that Visknu-svami, 
the Guru of Vidyadrazya, was the author of this book and 
Vishnu-svami flourished in the 13th century. This also 
cannot be accepted, as Amalananda-yati, the author of the 
Kalpataru, has cited texts from the Piapanchasaia 25 the 
word of Shamkaracharya and Amalananda belonged to an age 
prior to that of Viskzu-svami As an instance of the 
ua informed way the Shastra 1s spoken of may be cited the 
case of H. P, Shastri who ( Catalogue of Nepal Mss Vol 1) 
says that this book 15 an original Vatshvava Tantra 

Critics of this type evidently cannot reconcile 
themselves to the fact that Shamkaracharya, the Great 
Monist, could write a work on Mantra shastra. They seem 
to be labouring under the obsession that being a monist, 
Shamkaracharya could not have written anything which 
advocates Sadhana, as Sadhana implies dualism, for in it 
there must be an object of Sadhana Orthodox exponents 
feel that these gentlemen look upon Shamkaracharya as the 
holder of a chair in a modern University, whose duty 1t 1s to 
deliver a course of lectures on Monism as a theory, 
or perhaps, that he was a speculator like some German or 
other European philosopher who devotes himself to theorise 
and speculate about transcendental matters. This is mainly 
due to the fact of their having lost their Indian mind. 
Western philosophers have not succeeded 10 moulding the 
religious life of their countrymen hike Shamkaracharya, and 
even lesser men did in India 

It 15 not realised that Shamkaracharya was not a mere 
theorist but a Teacher in the right sense of the word, a Guru 
who sought, and that successfully, not merely to’ uplift and 
enlighten the intellect but the very nature of the Sadhaka. 
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He established four Mazsas where the aspirants have, not 
merely to read the commentaries on the Brahma Siitras and 
Upanishads, but to qualify themselves by Sadhana for an ex- 
periential realisation of the teachings of the Vedanta. 

His place as an authority on Mantrashastra is recognised 
by all eminent writers of old. Even that abstruse logician 
Bhaskararaya begins his commentary on the Saptashati Chazdi 
with a salutation of Shamkaracharya and his four great dis- 
ciples the foremost among whom was Padmapada. There 
Bhaskararaya speaks of Shamkaracharya as the Guru of the 
Gurus. His position is not fully understood by the majority of 
present day scholars who write or speak about him. 

As against the opinion of present day critics presumably 
affected by westernism, we get the testimony of Amalananda- 
yati already cited, the great Raghava Bha/za author of the 
Padarthadarsha, Bhaskararaya, an abstruse logician and one 
of the most authoritative commentators on Mantrashastra, 
Madhavacharya, whose excellent commentary on the Siitasam- 
hita is well-known, Nilakaz¢4a author of the Commentary on 
the Devi Bhagavata and a whole host of other eminent 
authorities too numerous to mention, It is not realised that 
the teachings of Mantrashastra are most jealously guarded 
and it is not possible to interpolate anything, much less 
substitute the name of one author for another. It is hard 
to believe that the great men whose names have been given 
above and who are great not merely as scholars but also 
as Sadhakas, should be misled. All the men whose names 
have been given, were men of great critical ability and some 
of them masters of Nydya-Darshana, A careful perusal of 
this book, in spite of some of the defects from which it has not 
been possible to make it free, will convince the dispassionate 
reader that there can be no doubt about Shamkara being its 
author. This book will also give him a true conception of 
the Mantrashastra. 

With Indians, as the people of Bharatavarsha, are called, 
Vedanta is not mere speculation, but is something which is 
implanted into the life of the people. Tantra Shastra is 
Sadhana Shastra, and the object of it is to reach the highest 
Truth, which is the Brahman, the attributeless, impartite 
Tattva, which is without beginning or end and is the 
highest Bliss). The Sadhaka has, it is true, in the earlier 
stages, to have recourse to initiation by the Guru into his 
Mantra, Devata and other accessories but he is repeatedly told 
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to realise his oneness with the Guru, the Mantra, the Devata 
of 1115 worship and so forth. All the rituals that he has got to 
perform point to this one end. The image that 15 selected for 
him by his Guru as the object of worship, is his image of the 
Brahman ( Svakiya Brahmamirti ) Itis through that image 
that he realises the Brahman and the image 15 not an end in 
itself. The different images used by the five classes of 
worshippers previously mentioned and the many sub-divisions 
of these five classes, are all images of the Brahman , each class 
of Sadhaka having its own particular form according to 
competency ( Adhikara ) This fact has been known even to 
western scholars, as is evident from a book published in the 
18th century ( Sketches of the Hindus, 2nd Ed, 1792 A. D.) 
It is there said “Amidst the multiplicity of their idols, all 
adoration is ultimately directed to Brahman, the Supreme, the 
Invisible.” (Vol II, page 256). The Sadhaka rises from the 
gross ( Sthala ) to the subtle ( SitiksZma ) and then to the 
transcendent ( Para ) conception of the Supremes Being 

But 1n spite of this, 1t is a common pastime among western 
and westernised critics to make out that the Hindu is an 
idolator and a polytheist and as a result he is degenerate. 
Some may say this in ignorance, others with deliberation. 
Any religion which has a special place of worship is in that 
sense idolatorous Primitive races have no images to worship 
and do not build Churches or temples with that object. Itisa 
well-known fact that the Hos and the Mundaries of Chota- 
Nagpur, the aboriginal races of the Phillipines do not have 
images for their worship The Hindu does not worship many 
gods. What he does 1s that he has the same respect for the 
faith of others as he has for his own. 

Although followers of other religious faiths may decry 
them, the Hindus are prohibited from saying anything in 
disparagement of the Teachers and Sacred Books of other 
forms of Sadhana They do not also believe in proselytising. 
They however, at the same time, do not turn away the 
earnest seeker 

Whatever views may be entertained as to the authorship of 
this book it should be borne in mind that in his country the 
position of Shamkaracharya as a Guru_is higher than his 
position as scholar and philosopher. Others have written 
commentaries and books on the Vedanta ऽ प्तऽ ‘and the 
Upanishads but there is none who 15 venerated as Sharikara 
is all over the sacred Jand of Bh§ratavarska. It may be notéd 
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here that even a Roman Catholic Missionary has discovered 
the harmony of Vedanta with Christian Philosophy (“Vedanta 
Vindicated” by Rev. J. F. Pessein) and has, so far as his 
dogmas have permitted him, accepted Shamkara’s exposition. 
The Prapanchasara, as has already been said, is the first book 
of its kind and has shown that all the different forms of 
Sadhana which these days go under the generic name of 
Hinduism are in harmony with Vedanta and that all Mantras 
are meant for the realisation of the Supreme Brahman. 

The Introduction has been re arranged to follow the arrange- 
ment of the text in the present edition. 

The proofs were read and the table of contents and the 
alphabetical index of the verses made by Sj. Panchanana 
Sarkhya-Vyakarazatirtha. 

June 1935. १ 
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we. 

ॐ 

खौप्रपञ्चसारतन्तम. 
DO ~~ 

MAYA नमः | 

Ya, Wea: | 

अकचटतपयादैः सप्तमिर्वंणंवगं- 
विंरचितमुखवाहापादमध्याख्यदृत्का | 
सकलजगदधोशा शाश्वता विश्वयोनि- 
वितरतु परिशुद्धि चेतसः शारदा वः ॥ १ 

प्रपच्चसारविवरणम् 

ॐ सौ गुरुचरणणार विन्दाभ्यां नमः ॥ 

ॐ ओोगणेणाय नसः ॥ 

अवरविग्रहं देवं व्ण॑विग्रहवजिंतम् । 
वणविग्रहकेत्तारं नमामि स्तौमि संख्ये ॥ 

इह॒ खलु लोकानुग्रडकरसतया Rafa भगवान् शङ्राचारयैः 
अरपरोचोक्षतपरदेवताकत्लः परमां विभ्रूतिका्ठां प्राप्तः खयभेकाकिसम्परदा 
GAMA दुःखोक्षतजनकारुष्ाक्रान्तमानसञ्च सन् तदलुग्रहाय समस्तागमसारसं- 

ग्रदप्रपच्चागमसारसंगहरूपं ग्रन्थं frate: अभिमतसकलप्रयोजनसिद्ये प्रथमतः 
परद्वतातच्वानुस्मरणलकच्णम् आगो लक्षणं च मङ्गलमाचरन् ग्रन्थारस्मीपयिकं 

विषयादिकमपि अर्थात् सूचयति-ञ्जकचटतपयादैरित्यादिना | 

शारदा वः चेतसः परिश्दिं वितरलिव्यन्वयः | चित्तादिसङ्गातव्यतिरिक्तायाः 

शारदायाः wa सिदे aud: । तदेव कुत इति विश्वकार्य कारणत्वे 

नाऽलुमानादिल्याह--विश्वयोनिरिति। अपूवेपरिणामत्वाभ्युपगसात् विश्वस्य 
कर्मणोऽपि विश्वयोनित्रसम्भवान्र शारदासाधकमनुमानमिति ai कर्मणः 
कायंतवेनाऽनित्यललात् जगन्मूलकारणत्वानुपपत्तेः। अतो नित्यं किचित् 
जगदुपादानं वक्तव्यम् | नित्यलच्च सर्वसा्चिण्याः शारदाया एव सन्धवतोत्यमि- 



र् ओोप्रपव्चसारतन्त्रम् 

प्रेत्याह--शण्वतेति। सांख्यरादान्तसिदप्रधानस्यापि नित्यत्वात् तदेवास्तु 

जगद्योनिरिति चेन्न! अचेतनस्य प्रधानादेशेतनानपिष्ठितस्य कारणएल्वानुपपत्तेः | 

अत्चिदरूपिणौ सर्वाधिष्ठानसमर्था भारदेव विश्वयोनिरित्यभिपरत्याह--सकलेति | 

सकलं कारणं कलाभिः शक्तिभिः सद ada इति जगत् काये तयोः सकल- 

जगतोरघोष्वरोल्यर्थ; | श्रु तहिं शरदाधिष्ितस्य परमारुसक्छस्य प्रधानस्य 

जगदुपादानत्वं wie: तन्निमित्तमातत्वभेवेति सेग्वरसां ख्यादिपत्तमाणद्य 

स्वैवर्णतदथंसमच्यामकस्य प्रधानस्य शार दारूपचेतन्येऽध्यस्तत्ेन तद्च्यतिरेकेणण- 

सच्वात् Wied तद्वारेण जगदुपादानं निमित्तं Aafia autat तदिग्रहत्वेन 

वच्छेषल्माह श्रकचटतपया दैरिव्यादिना 1 शरोरवच्छेनाऽस्मदादयविशेषमाण्ड्य 

शरोरग्रहणे qa विशेष उक्तो विरचितेति । aaa डतुमाह --सकल- 

जगदधोेति। agfuseaa विकारिलात् श्रनित्यलादिदोषप्रसक्तिरिति 

चेत्र इत्याह---शाष्वतिति। तहिं नित्यैकरूपिण्याः शरदाया अरधिष्टाटलं 
कारणत्व वा नास्तोत्याश्ड्य परमार्थतः तदभावेऽपि मायादारेणणऽस्या एव 

तदभ्युपगन्तव्यम् | पक्तान्तरेषु एवंविघकारणत्वस्यापि अनुपपत्तेरित्यभिप्रेल्याह- 

विश्वयोनिरिवि। अतः चित्तादिसङ्गातव्यतिरिक्तायाः चिन्माचविग्रहायाः शार- 

दाया; ad तस्याः चित्तष्टदिवितरणसामय्यँ च सिदमिति areata | 

स्थुलसच्छकारणसामान्यसाक्तिलक्षणः पञ्चविषोऽस्य ग्रन्थस्य विषयः aa 

qatacuiag faucet we विषयमाह प्रथसार्धन । आदयैरिति पदम् 
Wa: कादैश्वादयैरित्यादिप्रकारेख प्रत्येकं सम्बध्यते, माटकाक्तरन्यासस्थानं 

वदन् विराजोऽवयवक्लुभिमाह--विरचितमुखबाहेत्यादिना । मध्यशब्दः पवग- 

न्ासस्यानार्थ; । आख्याशब्देन लगादिघातव sant भाख्यायन्त एभिरिति । 

gwen इत्स्थवुदिवाचिना ज्ञानक्रिया शक्तयाव्मकः प्राणस्तत्कारणभूता माया- 

शकतिखाऽभिहिता। कशब्देन qua परमात्मोक्त इति । यादिन्याससख्धानानि 

तेषां याथाद्म्यं यादिन्यासखाने धाल्लादियोगः सवेमन्बजपादेः शेषतया 

waaay सूचितः | 

नलु तगादिपरमाान्तस्य देवतामनो यादिन्यासेनैव साधक शरोरे सत्रिघाने 

सति किमवणिष्टात्तरन्यासेनेति । देवतावयवविशेषकल्मनाथैमितिं ब्रूमः | 
न च प्रथमं सामान्यकल्पना पुनः विरेषकल्यनेति नियमोऽस्ति ¦ थेन लिपि- 

न्यासस्य ्षकारादित्वं स्यात्। aa नित्यभेव सामान्यविशेषरूपं हि दैवता- 

शरोरम.। तस्य साधक शरोर सत्निधिनन्सेनोत्पाद्यते। अतः प्रथममकारादि- 



प्रथमः पटलः रै 

न्यारेनाऽवयवविशेषसन्निधिस्मरणे न कचिदोषः 

न च संहारक्रभमेणए माठकान्धासे प्रथमं सामान्य संहारः पञ्चादिशेषसंहार 

इति क्रमकोपः । उभयोरप्याबन्येव संहारात् | 

न च सामान्यसंहारेरैव संहृततवादिशेषाणं एथक् संहरणम् अनथेकम 1 

विशेषसंह्ारक्रमचिन्तायाः कतव्यत्वात् | 
ननु वैखर्याककस्थुलकथने प्रसुते प्राणादिरूपसच्छादिकथनमनुपपन्नम् | 

न । तेन विना gaara व्यवहारासिद्ेः विराजोऽपि सवौनत्वात् । अथवा 

प्राणशतयाशब्दैरपि प्राणनुद्धिजोवस्ितिकराः स्थुलांशा एव waste fe णब्द- 

वाच्या; कथिताः । अस्मिन् पक्ेऽत्तरगतविन्दुनादादिभि; विराट् शरोरानुगत- 

सुच्छादिकथनमित्यवगन्तव्यम् | 

नलु अकाचटतपयाद्येः विरचितभुखवाहेत्यादिनेवाऽभिदितस्युलविषयसिदो 

किमधिकोक्तयेति। नेष दोषः । सौस्थानिकौलयानिकस्रानायनुष्ठानेषु लिपिन्यास- 

मेदस्चनार्थलात्। सोखानिकानुष्टान एकपञ्चाणदर्णैनां प्रत्येकं ate: 
सूचितोऽकचटतपयादयैः विरचितमुखवाहत्यादिना। चअौल्यानिक्घे वगेमात्रस् 

Pacer व्यापकलेन न्यासः सप्तभिः विरचितसुखवाहत्यादिना | 

ama अकचादिवगगवरयस्य सुखमध्यपादेषु वँ (वैरचिरेति। भोजनकाले 
समस्तस्य मस्तकादिपादान्तन्यासः सूचितो aw: विरचितेति। देशकालाय- 

Qua aa वा aaa प्रयोक्तव्या इत्यभिप्रायः । 

अधवा समस्तमन््पारायणोद्धारार्थाधिकोक्ति;ः । तथाहि अकचटतपयादयः 

अकचटतपयव्गसम्बख्िभिः aaa: teat: विरचितसुखबादापाद- 
मध्याख्यद्ृल्केति पञ्चाशदर््णनां प्रत्येकां Teta उक्तः । लिपिन्यासखानेष॒ 

घोडशदलानि पद्मानि afer afta तं तं प्रधानं वशे विन्यस्य दलेषु 
तत्तदर्णानुबन्धपोड़शस्वरान् न्यसेत् wefan जपै safe ध्याये 
ध्यानप्रिय wei tt अं at नम इत्यकाराल्नकणिंकायां विन्यस्य 
श्रोंंअ॑नमः। Bast a नमः। atdtaa इत्यादिकं दलेषु विन्यस्य 

आकारपद्मकर्णिकायाम् ओं आं at नम इति न्यसिला ओं आं अरं नमः, 
ai wisi aa. at at इ नम इत्यादिकं दलेषु विन्स्याऽवशि्टाक्तरः 

पश्ष्वपि एवभेव न्सेदिति सखरपारायणन्यासादिमन्तक्रमः | 

अथ व्यच्ञनपारायणक्रमः। अकचटतपयाद्ैरुकरः विरचितसुखबादहापाद- 

मध्याख्यद्ृत्केति विविघय्चनम्। aia a नमः। ओं अं कं Aa 
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ओं अं खं नम इत्यादि चान्तमुहयेत्। परूवौक्ताकारपद्यदलसाकारपरिवारत्वेनं 

एषां न्यासः | चांचंनमः। चां कं नमः। BiG नमः। इल्यादययाकार- 

परिवारलेन। इ अरं नमः। इ कं नभः। इं खं नमः। zara 
परिवारलेन । इत्यादि विसर्गान्तं समानम् । पुनः कं अ' नमः । कं कं नमः । 

HG कं गं नमः। इत्यादि ककारस्बुजदलस्ककारपरिवारत्वेन | 

Ua ait aa) कांकंनमः। atid नमः। कांगं ami इत्यादि 

काकारपरिवारत्वेन qaaal पनः qT ami GA ami खं खं 

नमः। खं गं नमः। इत्यादि खाम्बुजदलगतखकारपरिवारलत्वेन waa | 
इति ब्रह्मब्रह्मपारायणक्रमः। Tat नमः। च्रंकांनमः। च्रं खां am 

द्त्यादिरूपो ब्रह्मविश्णुपारायणक्रमः। अ' इं नमः। अ किं नमः 

a विं aa) इत्यादिरूपो ब्रह्मरुद्रपाराथणक्रमः। a ई' नमः। अ 

al नमः। इत्यादि विष्णुब्रह्मणः। अ" उ नमः। a कुं नमः इत्यादि 

विष्शुविष्णोः। Ta Taw) इत्यादि faqua a ऋं 

नमः। sa नम इत्यादि रुदरब्रह्मणः । चं ऋं नमः। अं a नमः इत्यादि 
सद्रविष्णोः। अलं नमः। Baa इत्यादि waa te नमः। 
अकु नमः swale aM । adam अ के नमः। इत्यादि 

विष्णुसर्वेश्बरस्य । Ata) अ' a नमः इत्यादि सृद्रसरवे्वरस्य। अ' ओं 
नमः। अ कों नमः इत्यादि स्वेण्वरस्य। अ' ओं नमः। a कौं नमः 

इत्यादि way अ अ' नमः। अ' कां नमः इत्यादि साच्तिणः। 
Ss नमः । अ' क; नमः इत्यादि परब्रह्मण इति पारायणकरमः। पारायण- 

क्रमवन्छन्तरमेदानामपि अरत्तरविरचनारूपत्वात् सोऽपि विरचितेत्यनेनैव सूचितः | 
अथ तत्तन्मन्मेदेन पारायणक्रमभेदमाह --अकचरटतपयादेरित्यादिना | 

अकचटतपयादयेरुकतैः vata await: मन्तवर्गेः विरचितमुखबाहेत्यादि 
समानम्! तत ब्रह्म्रखतोविष्णुशरोरद्रोमासरवे्वरसपमन््वर्गाः । उक्कपारायण- 
मन्चान्ते तांस्तान्मन्तरानु चायं न्यासादिकं कत्तव्यम् इत्यलम् अनन्तवेखशेतदर्थ- 
रूपस्थलप्रपञ्चनेन | 

अथ मध्यमातद्थ॑दिरण्यगर्भविन्दुरूपं wat विषयमाह--सकलजगद- 
धोशेति। कलाभिरवयवैः तच्वभुवनकलावणंपदमन्त्ररूपैः संहता; सन्तो जायन्त 

इति सकलजा Stat: तेषां गदधियोः RI इति सकलजगदटघोशा । गदंशब्देन 

वाग्नाचिना तन्निवतैकः प्राणः क्रियाशक्तेमा्राकोचयते | Fata ज्ञानशक्तिमातं 
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तयोः शयनं च तदनुगतखातन््रयातमक्षच्छा शक्त्यात्मना ततचेच्छाक्रियान्नान- 

waa हिरण्यगभः प्रकाष्यप्रकाशकरूपाभ्यां मध्यमा वाक् तदर्था 

amen विषय इति उक्तं भवति। अत्र सकल्ब्देनैव मध्यमान्तभृतानि 

शृन्यस्पमश्नादध्वनिविन्दुशक्तिबोजाचराणि उक्तानि! तानि सरुलाधारलिङ्गमुल- 

नाभिह्वकरठलम्बिकाभ्वू मध्यललायेषु न्यस्तव्यानोति ! इच्छादिवितयं शिरोद- 
चरिणएवामस्तनेषु | णन्तिमूलाधारे वामा set रौदरयम्बिकाश्च Fae न्यस्तव्याः । 
वैखरोन्यासात् यु्व॑भेवेति मध्यमान्यासप्रकारः | 

अथ nein तपडपचयादि शब्दवाच्यं कारणात्मनः CMa 
रूपं कारणशब्दोततं नादातसकं प्रकाश्यप्रकाशकरूपैणए वागर्थाव्मकं विषयमाह-- 

शाण्वतेति। अआदिसर्गादिमहप्रलयान्तमवस्थानात् स टादिरूपलाचच शश्वतत्- 

मवगन्तव्यम् | महासत्ताये नमः । महासंविदे नमः। महानन्दा नमः। 
महेश्वर्यै aa) इति सुधेस्तनदयम्रूलाधारेषु पथ्वन्तीन्या सोऽनेन श्षचितः | 

अथ परातदर्थाव्कं सामान्यरूपम् आनाविभक्तान्तमुखकार.णासकं शक्तिरूपं 

विषयमाह- विश्वथोनिरिति। व्यापकत्वेनाऽस्या न्यासः । एवं anata 

चतुर्विंधविषयकथभेनैवाऽवशिष्टमग्यवदह्ारः विषयं लक्षणयोक्कम् अवगन्तव्यम् | 
सुक्तिसुक्तिलक्तणं प्रयो जनमाह--शारदेति । ata इति शारं स्थुलादिलक्षयं 
कम्फलं तददातीति शारदा । तत् तत्कारणं च agfaafsed सतो यति 

खण्डयतोति च शारदा इति । शारदेति पदं प्रयोजनहयपरतया व्याख्येयम्. । 
प्रयोजनकथनेनैव समान्यतस्तत्तव्कामिन्यधिकारिणि fas अधिकारिविशेषः 

सूचितः! वितरलित्यादिना शदान्तःकरणो गुरुणा केनचिदोचाप्रकारेणाऽनु- 

ग्टहोतोऽधिकारोत्याभीलंक्षणवाचिकदोकच्षाकरणेनोक्तं भवति | 

aa आणौ dar अणभिः ae: क्रियमाण अनेकविधा । तत्रोक्त 

चतुर्विधलिपिन्धासानाभेकेन शिष्यशरोरमशदं vee ut खजेदिति न्धास- 
रूपाऽणवोदक्ाप्रकारः। Safe तूत्तरत्र भविष्यति । खशक्तिसूत्ेण 
शिष्यदेहं प्रविश्य aadent कत्वा तं पर्देवतारूपं भावधेदिति smelter 

प्रकारः सकलजगदषीशव्यादिपदत्रथेण सचितः! सा च वहुप्रकारा agar 

स्मारी वाचिक मानसीत्यादिदारमेदात् ! शम्भवदोत्ता कैवलखरूपखिति- 

मारेण शिष्यसर्वदेहग्रसनरूपा शरदेत्यनेनोक्ता । 

सम्बन्धस्तु विषयकथनेनैव विषयविषयिभावः सूचित इति ॥ १॥ 
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अथाऽभवन् ब्रह्महरोषवराख्याः पुरा प्रधानात् प्रलयावसाने | 
गुणप्रभिन्ना जगतोऽस्य खष्टिश्ितिक्तयस्पष्टनिविष्टचेष्टाः ॥ २ 

विषयादिमच्वात् ग्रन्यस्यारम्भणोयले fas अयसुत्तरश्चोकावतारः। शारदा 

जगद्योनिरित्यु क्षम् तदनुपपन्नं ! पुराणादिषु चिमूर्तीनां जगव्डच्यादिडेतुल्ाव- 

गमात् ca पुराणादिष्वेव मूर्तीनां ख्ज्यलावगमात् परमकारणत्वानुपपत्ते 

तद्व्यतिरिक्षया शारदया परमकारणभ्रूतया भव्यमिति मन्वानः तिमूर्तीनां ततः 

sufi वदन् विव्यासुत्यादिप्रयोजनया अख्यायिकया ग्रन्यम(रभते-अयेति | 

खषटिडेतुक्मीन्युख्यानन्तया्थं कोऽयमथ शब्दः । ब्रह्महरोष्वरास्तदाख्याशेति 
समासः । तेषामौपाधिकौ उत्पत्तिः न पारमा्थिकोत्यादह-पुराऽभवन्निति । 

शरोरेशेत्यथेः। प्रथितमत्तोति प्रधानशब्देन प्रकतिपुरुषकालाः agra 

SHC | कदा Callae कम॑ण इति तदाद -प्रलथावसाने इति । 
उत्पर्तिवद्धेदोऽपि ओौपाधिकस्तेषाभित्याह-गुणेति। तेषासुत्पत्तिप्रयोजन- 

माइ -जगत इति । अस्येति aaa खश्याव्यपेचलवं सूचितम् । एकंकस्यापि 

वितयहेतुलगुतेः कथभेकेकदहेतुलोक्तिरिति तव्राह-- सखेति । प्राधान्येनेत्यरधं; | 
खध्यादौ विनियुक्ताः चतुमूतिवाचका मन््राश्चाव्रोदु्टवाः ! तयाहि -्रह्महरो- 

mien इति तब्रह्मविष्णुसदाशिवसरवैश्वरणब्दा; मूतिमन्तान्तगंताः सूचिताः | 

खरेति। सखुलविराट्शरोराय विष्ववेष्वानराने सृद्छहिरश्यगर्भशरोराय 
GUGM सौषुान्नानशरोराय प्रा्नेश्वरा त्मने व्याङ्ञताव्याक्ततशरोराय भ्रत्यग् 
ह्माव्मने नम इति मन्तपदानि सूचितानि! अव ॒पुरावचनेनेव पुराभिमानि- 
नामपि ग्रहणं क्तम् । तयोः नित्यसम्बन्धल्रात्। प्रधानादिति ara 
शक्तयानन्तयै सूचितम् । प्रलथावसान इति wa; व्यस्तसमस्तप्रएवानन्तर्॑म् | 
श॒णप्रभिन्रा इति स्थूलादिपदात् ys रजउपाधये सच्छोपाधयै तमउपाधये 
गुणसाम्योपाधये इति । मूर्तीनां पुरस्तात् घरखतोसदहिताय सर्वज्ञाय सदाव्नेऽ- 

सङ्भखर्डसंविदे परमामने नमः! लन््लोसहिताय सवन्नाय आआनन्दाकनेऽसंग- 

इयसंविदे परमाब्मने नमः । उमासदिताय aaa चिदात्मनेऽसङ्गमपरोत्तसंविदे 
परमामने नमः । मूलप्रकलतिमायासहिताय सर्वज्नाय सखदानन्दचिदामनेऽसङ्ग- 

खर्डादयापरोक्तसंविदे परमात्मने नम इति च योगः सूचितः । 

अत्र परमामपदात् पूर्वमिष्टदेवतानाम योज्यम् । जगतोऽस्येति मूर्तीनां 

पूर्वभागे सवख सर्वपालकाय wea सर्वोत्प्तिख्ितिसंहारकते इति योगः 
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खानष्यत्तिञ्च nag ते विचिन्य समाविदन् | 
वक्ञारमजमव्यक्तमरूपं मायिनं विभुम् ॥ २ 
मूर्याभासेन दुग्धाग्धौ भाषशङ्समाकुले | 
मरुत्संघट्रनोत्कौ यं लहरीकगाश्नौ तले ॥ ४ 

सूचितः | मूर््यपवादमन््रस््रारोपमातसूचनादेव सचितः 1 ओं st att at at 
निरवद्यनिर्गुणयाऽशैर्याशरो रायाऽसङ्गप्रत्यगदयाय साभासावभासितज्लत्न्ायाऽ- 
सङ्कबोधायाऽखण्डाइयापरोत्तसटानन्द चिदात्मने खबोधध्वस्तानर्थादे तायाऽनिरा- 

लग्बलस्विविस्बायाऽहोनमदहोदयाय परमात्मने नमः इल्यपवादमन्तः । प्रधाना- 

दभवन्नाख्या गुणप्रभिन्रा इति पदैः विशिष्टकले प्रसूता गर्भाधानजातकमं- 

नामकरणदिसंस्कारविशिष्टा गुणिनि जगदुपकारका वच्यमाणविव्याश्वधिकारिण 

इति faargfa: क्ताऽवबोदव्या ॥ २ ॥ 

ते किमङवंनरिल्याकाङ्कायां तदुत्तान्तं वदन् अन्नत्वादपि न तेषां परम- 
कारण्त्रमिव्याह-सखनिष्पर्तिमिति | 

निष्पद्यते तस्मादिव्युपादानं निष्यतति;। निमित्तार्थ॑श्चणब्दः। aa चेति 
चशब्दः खरूपार्थः। ते विचिन्लाञन्नत्ेन खयं निर्णेतुमशक्ता गुणसाभ्योपाधि 

मायिनं वक्तारं समाविदन्निल्यथ; । तस्य निणंयसामर्थ्ये मूतिवैल चर्यं हेतु- 
माह --अरजमिति। अजल देतुरव्यक्तमिति। भअरूपत्वं तत । एवं निर्विशेषस्य 

तथा कथं ameafafa मायासम्बन्धात् कथञ्चित् सविशेषत्वं प्राप्येव्याह-- 

मायिनमिति | तत्पारवग्यादन्नतवेन वक्तत्वासामथ्येमाशद्य निराचषटे-विभुमिति | 
विचारच्तमा गुरूपसदनादियुक्लाश्वाऽधिकारिणः। gaa निग्रहानुग्रहादिशक्ति- 

मानित्येतत् सूचितम् ॥ ३॥ 

अन्न मायिनोऽपि स्यानमूतिंविशेषादिसम्बन्धाभावैऽवक्ततमाशद्च क्रमेण 
aad सम्पादयति -मूर्तीत्यादिना । मूतिंमाया शक्तिबोजम् । भा समन्ताद्धासते 
दत्याभासः प्रणव; । तेन aaa विग्रहभूतेन दुग्धाब्धौ अनन्तभोगे शयित- 

मित्यन्वयः | सरवेशरप्रणवौपाधिकमित्यथेः । द्योमिति सरवेश्ठरप्रणवः । ते खमा- 
facfafa, तिमूर्तयोऽस्य सुनयः सूचिताः। छन्दश्च दैवो गायनो 
गायकनत्राखकथनात् सचितम्। खामिन् ote faatfa देवतां च 

सूचयिष्यति) मूरत्याभासेनेत्यङ््देहन्यासौ सूचितौ । तथाहि सूतिंसम्बन्धि- 
लेनाभासन्त इति मूर्त्याभासा हामादिकाः सप्रणवा अङ्गानोत्यङ्नसूचनाप्रकारः । 

मूती मूतिभूते qed अनुगततया भासन्त इति qatar तब्रह्मस्वेणवरादि- 
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उदटादिलयकिरणप्रशन्तशिशिरोदये | 
पृणंचन्द्रकरामंप्रतिचुब्धजलाशये ॥ ५ 
अनन्तभोगविमले फणायुतविराजिते | 
शयितं शङ्कं शर्वशौ रिप्मुवस्तदा ॥ é 
तुष्टबुदृ्टमनसो विष्टरश्रवसं विभुम् | 
सृक्तिभिः स्तुतिभिः प्रीतः खमूत्तिं स व्यदशंयत् ॥ ७ 
नोलोत्पलदलप्रष्यां नोलकुखितमूद्धजाम् | 
अष्टमोचन्द्रविम्बाभललाटामायतभुवम् ॥ ८ 

मन्त्राः हों द्यो छोभि्येवंरूपाः। नाभिहद्भतूष्येषेषां न्यासः Aaa: 
aah मूलन्धासः । ध्यानप्रकारसु दुग्धाब्धाविव्यादिनोक्लः। तस्य च यथा- 

Wasa: स्पष्टः | 
अथान्धोऽर्थः। मूर्तिमीया । आभाषस्तदभिव्यक्तबैतन्धाभासः। खच्छ- 

ल्रगश्भोरत्वगुणएयोगात् दुग्धाबिशब्दोदिततिमूर्िबुद्धावभासिनः शयितम् । 

आभासस्य हारतं टतोयाथैः। तस्य तद्वु्ौ yard गमकमाह -भषिति | 

भषणशङ्णब्टाभ्यां क्रियान्ञानशक्तो तब्रह्मोपलक्तणभूतेऽच्तोभकत्व साम्येन Aaa | 

तस्य da asa ततसखरूपलक्षणभरतसुखाद्यभिव्यक्तिं डत्वन्तरमाह -सर्दिति | 

मरुतोऽन्तर्यामिणः Riga सुखन्यच्िता्ित्तत्तयो awa तासु wa: 
सुखलबैनिस्ताप इत्यर्थः ॥ 8 ॥ 

qat ईग्वरसद्वा वसुपपाद्य aa तदभिन्यक्तिविरेषकारणमाह - उद्यदिति। 

san विबेकादिव्यस्य प्रचारप्रकारः प्रणान्तसंसारोदय इत्यथ; । विवेकन्नानबिलं 

संसारं मान्यमभिधाय ततफलभूतामानन्दाभिव्यक्तिमाह पर्णति । परमानन्दा- 

कारसम्बन्धेन प्रतिन्ञुखजलाश्रये प्रातिलोम्येन विषयापरिव्यागेनाऽन्तमुखतया 

gat: प्रत्ता जलविषया आशया वत्तयो यस्मिन् स तथोक्घः ॥ ५॥ 

अतएवाऽनन्तं ब्रह्म भुङक्ते इत्यनन्तभोगः । अनन्ताकारवित्तहत्तयः पुनः 

पुनराविभवन्त्यः फणायुतशब्दार्थः । शयितमभिव्यक्तम् | ततराभिव्यक्तं मायिल्- 
हेतुलमाह-- शाङ्किणमिति | शरणाद्रमणह्मनाच माथा शाङ्ग तदाच्च्ाङं ॥६॥ 

विष्टरखवसं विस्तरा Farag खवः खवणं यस्य स तथोक्तः । विस्तोको्ति- 
aii स्तोतव्यलवमादह--विभुमिति । alata: सुतिभिश्च प्रोत इवर्थः । 
॥७॥८॥९॥१०॥ ११॥१२॥१३॥१४॥ 
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रक्तारबिन्दनयनासुव्रसीमरुणाधराम् | 
मन्दस्िताधरसुखों लसन्मकरकुण्डलाम् ॥ < 

HAM पयुद सविसरह्नजमण्डलाम् | 
अनन्तरलप्रलप्तवलयाङ्दसुद्विकाम् ॥ १० 

हारतारावलौ राजत्प्रथरोव्योममण्डलाम् | 
कीस्तुमोद्ासितोरस्कां श्रोबत्सद्यतिदौपिताम् ॥ ११ 
लसदौदरिकाबन्वभाखरां संहतोदरौम् | 
गम्मोरनामिं विपुलजघनां पोतवाससम् ॥ १२ 

पृध॒हत्तीरुमापूयंजानुमण्डलबन्धुराम् । 
हत्तजङ्खं गृटगुरफां प्रपदाजितकच्छपाम् ॥ १३ 

तनुदीर्घाड्गुलोभा खन्नखराजिवि राजिताम् | 
चक्रखस्िकशङ्गाजष्वजाद्कितपददयाम् ॥ १४ 

at दृष्टा तरलात्मानो विध्यधोच्तजशङ्राः | 
अतिषत्रितिकर्वव्यमूटास्तबाऽत्रबोदजः ॥ १५ 
सामिन् प्रसीद विश्वेश & बयं केन भाविताः 
किंमूलाः किंक्रियाः सवमस्मभ्यं वक्तुमह॑सि ॥ १६ 

इति ge परं ज्योतिक्वाच प्रमिताक्षरम् । 
युयमच्चरसम्भृताः खुष्टिस्िलन्तहेतवः ॥ १७ 

तरलात्मानो भक्तिपरवशचित्ताः। अजोऽकारजः ॥ १५ ॥ 

खामिन्निति प्रसादवा्वन्यतास्चनम् | प्रसादे खातन्त॑व प्रसन्नस्याऽभोषटदान- 

सामथ्यै च सूचितम् विष्वेधेति। के वयमिति! fa नित्याः उताऽनिला; 

sao: । . यदि fants कै वयं किं quot इत्याहच्या योज्यम् । यदय 

नित्यास्तदिं केन निभित्तकारशेन भाविताः। किंमूलाः विसुपादाना; । 

विक्रियाः किंव्यापारः ॥ १६॥ 

actu नित्यानामप्यौपाधिकं कायैल्लमस्तोति अनित्यत्वपत्तमाित्य शाँ 

निमित्तोपादानादिकं संग्रहेणोक्तवानित्याह--दइति पृष्टमिति । प्रमिताक्चरमिति । 

प्रवर्धय aaa waa मिनोति जानाति प्रमिनोति परिच्छिनत्तोति 

र् 
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तैरेव विक्कतिं यातास्तेषु बो जायते लयः । 
दूति तस्य वचः शरुत्वा AADAC: ॥ १८ 
sat नाम किं नाथ कुतो जातं किमात्मकम् | 
इति पृष्टो हरिस्तेन सरोजोदरयोनिना ॥ १९ 

मूलांमणंविक्कतीर्विक्तेविक्रतीरपि | 
तत्प्रभिन्नानि मन्ताणि प्रयोगांश्च पृथग्विधान् ॥ २० 

mau प्रकतिपुरुषकालाः प्रभिताः। प्रमितानां वाचकमक्तरं afi 

प्रमिताच्चरं परा वाक्। सतच्छहकारमित्यथ; । तस्य बोजचिन्दुनादरूपैण 

प्रक्षत्यादिवाचकल्वं द्रव्यम् । अहमेलनरूपेणए ati aa safer: 

उपादानम् इतरौ निमित्तमिति श्धिणणेऽभिप्रायः । ईतिस॑ग्रहेणक्तेऽपि उत्तरे 
तेषामप्रतिपत्तिमालच्च met खाभिप्राथं विह्वणोति--यूयमिति । उपादान 
marat aafafa) कायंप्रश्ोत्तरं रुषटोति । निमित्तप्रशनोत्तरं तैरिति । 
एकौ कस्य कैवलस्योपादानला नुपपत्तेः मिलित्वैव तेषां कारणत्वमिति उक्तम् 
तेरेषेति। उपादानल्रसुपपादयति--तैषिति। aa तैरेवेति बहुवचनप्रयोगात् 
युयमक्तरेत्यतापि प्रक्तिपुशुषकालहकारा उत्तरत्र वच्छमाण a चरन्ति इति 

व्युत्पत्या CM चाऽ्तरणशब्देनोचन्त इति गम्यते ॥ १७ ॥ १८ ॥ 

अन्तरशब्दो सर्वभेकोक्लत्य पच्छति -अ षरं नामेति) किं नित्यसुताऽनित्य- 

मिति प्रश्ाथं;। अनित्यत्वे कुतो जातं fare किमावकमित्यर्थः ॥ १९ ॥ 

सर्वेषां fara वाचकस्य तावन्नित्यसमस्तशब्दानुगतं खरूपमाह-- 
सूलारुमिति। अथवा वाचकप्राधान्यमाखित्य वाच्यवाचकामेदमाथित्य वा 

सर्वेषामेव नित्यत्वं खरूपमाह संग्रहेण--सूलाणमिति | 
परक्ञतमच्वर शब्दं परित्यज्याऽणणब्दप्रयोगादन्ते हकारप्रयोगाच वाचकसववक - 

त्वादिकभेवाऽत्ी्त इति गम्यते। वाच्यानामुत्तरत एथक् सर्वा्कल्रकथनाच्च । 
qa शक्तिबीजं केवलमर्थसहितं वा। एवसुत्तरव्रापि। अणं विक्तीहकार- 
रेफमायाणेविक्ञतित्वेन वच्छमाणाः खराः । विक्षतीनां खराणां विक्षतिः। 
afar faatfaaa 1 ततुप्रभिन्रानि तेभ्यो वर्णेभ्यो निष्यन्नानि 
weft) तेषामङ्गत्वेन प्रयुज्यन्त इति प्रयोगाः । अङ्न्यासादिपूजामन्ताः 

षटकमंलच्तणा वा प्रयोगा; | तान् सर्वान् ह इतोलमाडेत्यन्वयः। हकारो 
fe अकारहकारात्ा \ चवीश्वाखन्ताचचस्योः प्रत्याहारग्रहणन्यायेन ग्णहोतेतर- 
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वेदिकांसतान्विकांश्चाऽपि सर्वानित्यसुवाच इ | 
pata: पुरुषश्चैव निली कालश्च सत्तम ॥ २१ 
अगोरणोयसौ स्थलात् स्थला व्याप्रचराचरा | 
आदिलेन्दुगितेजोमद्यद्यत्तत्तन्मयो विभुः ॥ रर 
न ्वेतरक्तपीतादिवर्ण निधाय चोच्यते | 
न गुणेषु न भूतेषु विशेषेण व्यवसिता ॥ २३ 
अन्तरान्तवंदिश्ैव देहिनां देहपूरणौ | 
खसंवैयखरूपा सा दभ्या देशिकदर्भितैः ॥ २४ 

ययाकाशस्तमो वापि लब्धया नोपलभ्यते | 

पनप॑सकयोसतुल्याऽप्यङ्गनासु विशिष्यते ॥ २५ 
वर्णयोः नादाकाररूपेण बुद्धिप्राणएरूपेण ज्ञानक्रियाशक्तिरूपेण प्रकाशएविमशेरूपेण 

चिदानन्दरूपेण वा स्वैव यनुगमात् सवेशब्दा्समच्याल्कपरावागाव्लेन 

सरवीमलात् प्रञ्तिपुरुषकालाव्मल' निलयत्व' चाऽवगन्तव्यम् | 

एवं वाचकस्याऽक्षरस्य नित्यत्व" wine’ खरूपं चाभिधाय वाचाक्तराणासपि 

ततुक्रमेण प्रतिपादयति-म्रक्नतिरित्यादिना | चकारौ पुरुषकालादिसब्बन्धभेद- 

समुच्चयार्थौ | कालस्य एधक् ग्रहणं निभित्तल्लावव्ोतनाथम् | प्रकतिपुरुषकाला 

दिविधा; परापरभेदेन । ‘fatale’ “खसंबेययखरूपा या युसानपि' “agar 

किं परं पंस सा तु कालाव्मनाः (लवादिप्रलयान्तं इत्यादि वाक्यविशेषात् | 

सत्तमेति । fea उपपत्तिः । विपयश्ेऽनवस्थालच्ष्णए त्वयेव प्रतिपत्तव्येति 

उक्तम् ॥ २० ॥ AU 

waa: खरूपं व्याधिं चाह-अणोरित्यादिना । अणादिषु॒ सामान्यतो 

व्याधिमाद- व्यापतेति | अ्रधिज्यीतिषमधिविषयमधिगुणमधिभरूतमध्यातं च करमेण 

व्यािमादह-श्रादिल्येत्यादिना ॥ २२॥ २२॥ 

अन्तरा मध्ये इन्द्रियरूपेण । अन्तः अन्तःकरणप्राणादिरूपैण । बहि 

स्षधातुङ्पैण देहिनां देपूरणोत्यथंः । कथं तदं एवं निरविंशेषाथा असाधारणं 

रूपसुपलब्धं शक्यत इति देशिकेनाचायण दर्भितैः उपायैः अपरप्रकलतिरूपसाकि 

स्रूपणेत्याह--स्वसंबेद्येति ॥ २९ ॥ 

सा लब्येलयत् लब्धः स्वात्मप्रत्यक्तो[यो]पपादक' गमकमाह--ययेति | अकाशं 

कार्डमात्रोपलक्षणम् ! तमः कारणं जडरूपा परा भक्तिः वापोति wares 
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प्रधानमिति यामाडइर्यां शक्तिरिति कथ्यते | 
या gurafa at निव्यमवबष्टभ्याऽतिवर्वते ॥ २६ 
साऽहं युयं तथेवाऽन्यद् eal तत्तु सा स्मृता | 
प्रलये व्याप्यते तसां चराचरमिदं जगत् ॥ Vo 
सेव खां afa परमा तस्या नान्योऽस्ि षैदिता | 
सा तु कालात्मना सम्यक् AAT ज्ञायते सदा ॥ रट 
लवादिप्रलयान्तोऽयं कालः प्रस्तुयते WT | 
नलिनोपचसंहल्यां सृच्छ सुच्यभिमेदने ॥ ze 
दले दले तु यः कालः स कालो लववाचकः। 
wae: स्ाचिंशद्धिः कलां तावत् afé fag: ॥ ३० 

इच्छादयशोक्ताः। तस्याः विलिङ्व्याधिमाह--पुनपुसकयोरिति। fag 
तुल्याऽपोलर्थः। अङ्गनासु प्रसवधरमिंलादिशेषः ॥ २५॥ 

गुणभरुतादिरूपेणए चिष्वपि तुल्यत्वम् । शब्दतोऽपि त्यास कलं गम्यत इत्याह - 

प्रधानमिति । पंलिङ्गवाचकानामपि उपल चणएमेतत् | विं बहना जगत्कारणभूतान् 

quate मदवष्टम्भात् कवली करोति सत्याह -या युखानपोति। मां निल 
मवष्टभ्य या युष्मानप्यतिवतंत इत्यन्वयः ॥ २६ ॥ 

त्वदनतिक्रमे विं कारणमित्याश्ड्य मयि कल्ितल्रेन तस्या मदृव्यतिरेकेण- 

भावादिति वदन् परं पुरुषमाह--साऽहमिति | अस्मदतिक्रमे किं कारणमित्याशद्च 

quai विषयवत् प्रकतिकाथ॑त्वेन तस्यां कल्िततवादिल्याह यूयमिति । aa 

गमकमाह - प्रलय इति ॥ २७ ॥ 

नलु प्रलयेऽपि तस्याः साधका" बुद्धादिकमभ्युपगन्तव्यमिति नेत्याह - सेवेति | 
सैव परमा afaaam परा प्रक्षतिः पूर्वकता खसंबेद्यस्रूपेति। खां 

खसश्बन्धिनोमपरां क्तं वेत्ति । तस्या नान्यो बुदयादिलक्षणो Stearate: | 
अथवा तस्याः पराया wan वैदिता नास्तोत्यथैः। अस्त्वेवं प्रलयकाले 

खितिकाले तु वैपरोत्येन तत्राऽपराया बुद्धयादिविशिष्टतया बोधशक्तिमक्छादिति 
नेलयाह-सा fafa तुशब्दोऽपराया जडइत्रलत्तणविशेषद्योतकः । कालातसना 

च्रानाकना | सम्यक. सात्तितयाऽव्यवधानेन ॥२८॥ 

एवं परकालस्यापि खरूपमभिधायाऽपरं कालं प्रस्तौति- लेति ॥ २८ ॥ 
॥ २० ॥ २१ ॥ ३२ ॥ ३२ ॥ २४ ॥ BE 
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काष्टा तावत् कला ज्ञेया तावत् काष्ठा निमेषकः | 

सोऽङ्गुलिस्फोटतुल्यः खान्माचाऽष्टाभिस्तु तेः स्मता ॥ ३१ 
कालेन यावता Slat इस्तः खं जानुमण्डलम् | 

पर्येति मावा सा तुल्या खीौयेकप्वासमावया ॥ इर 
मष्टत्तरेसतु विशतैनिंश्वासेर्नाड्का स्पृता | 
दिनाडिको qed: स्यात् विंशदवस्तेरहनिं शम् ॥ ३२ 
विंशद्धिरप्यहोरावैर्मासो stent तेः | 
संवत्छरो मानुषोऽथमहोरावं दिवौकसाम् ॥ ३४ 
तथा दिव्यैरहोरावेस्िशतेः षष्टिसंयुतैः। 
दिव्यः daa ज्ञेयो fea: data तैः ॥ २५ 
भवैहादशसादसभिंनैरेवं चतुयुंगम् | 
तेः ara: शतानन्द तवे कं दिनमिष्यते ॥ ३६ 
तावतो aa राचिश्च कथिता कालैदिभिः। 
तथाविषेरहोराजैखिंशदवर्मास्च्छसि ॥ २७ 
तथाविधेरदादशभिर्मासेरब्दस्तव स्मतः | 
तथाविधानामब्दानां शतं तमपि जौवसि ॥ ac 
त्वदायुमम निष्वासः कालेनैवं प्रचोदयते | 
स जानाति विपाकांश्च तस्यां सम्यग्व्यवस्यितान् ॥ 22 

सोऽन्वौच्य लाहशामायुः परिपाकं प्रयच्छति | 

vada कचित् कालो fafa प्रतिपादयेत् ॥ ४० 
भि्ैरिति चतुस्तिदेयकसदस्ैः कतादिुगकल्यना । तेषां afaaazist 

तावच्छतैरित्यथं;। ल्मपीति! एतौ हरिहरावपीत्यथे; | वेषां जोवनकालस्य 
अस्यलमाह वैराग्यायंकत्वम्-्ायुरिति। निष्वासादिमतस्तवापि तरिं 
उक्तक्रमेण कालपरिच्छेदः स्यादिति म । कालस्य कालान्तरायोगादिलाह- 
कालेनेति ¦ अथवा एवं विषममयुः कल्मयतः कालस्य FHSS स्यातामिति । 
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al युरूुषकर्मीनुसारेण तस्य प्रेरकत्वादित्याह कालेनेति वच्माण- 

प्रकारेण प्रचोद्यत इति वाधः ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ BON BTN ३८ ॥ ४० ॥ 

प्रति; युरुषशेत्यादेरन्योऽ्थः। प्रक्षतिपुरुषकाला अकारोकारमकागः 

हकाररेफमाया वा । ते नित्याः वच्यमाणप्रथोगीष्ु नियमेन प्रयोज्या इत्यथैः 

सत्तमेति योगौचिव्येन बिन्दादियोगः सूचितः ॥ २१॥ 

आणवं योगमाह-अणोरणोयसोति! स्रूलाधारगततिकोणमध्ये परमाणोरपि 
Baa wala: ष्येयाऽकाराकारेशेत्यथः | ततस्तस्याः प्रभारूपैणए आकाशादेरपि 

व्यायका satire इत्याह -स्थूलादिति । ततः सवं जगत् मकाराकारेए तत 
मन्ननोयमित्याह-व्याेति। धामक्नमयोगमाह --अादिल्येति। विदमििव्याप- 

सोषुन्रमागमणिपरूरकानाहतान्नाब्रह्मरग््ेष अग्निसयंसोमव्रह्मधामानि asa 

सर्वानुगतां कुण्डलिनीं ध्यायन् क्रमेण विलाप्य बिन्दुनादादिना व्यापिन्यादिदारेण 

विभुभषेदित्यथंः ॥ २२॥ 
quart भ्ूतयोगं चोत्तरस्मिन् WR वदन् तयो; गुणभूतयोः वणानां 

नामनियममाह-न Bafa गुणादियोगमाडह - न गुणेष्विति । qataawa- 

स्थानेषु सत्तवादिगुगणम् एक वणे wifafaraq ध्यायन् पूर्ववत् सखरूपस्थो 

भवेदिति गुण्योगः । इत्कण्डतालुभ्ूमध्यब्रह्मरन्बहादशान्तेषु सण्डलबोजा- 
धिष्ठाठसहितान् थिव्यादिकारणान्तान् कुण्डलिनोप्रभावेन wat ध्याता 

संयोजयेत्। अयं भूतयोगः ॥ २२ ॥ 

अस्यैव योगस्य खरूपपयंन्तव्याधिक्रममाह--त्रन्तरेति। समस्तरन्धदारेण 

सवाद्ाभ्यन्तरं व्याप्य उन्मन्यन्तं गत्र! देहिनां देह संहर्तीत्य्थः। एवं रेशिक- 
दशितैरुपायैः परमामखरूपैण खानुभवनोया न WIAA -खशवेव्येति ॥२४॥ 

तदनुभवस्य परमणुरुषा्थ॑लमाह--यथेति । अथ शक्तियोगमाह-पंन- 
पुंखकयोरिति। पुंनपुंसकयोः saat: वाचि चेच्छादिशक्लिरूपैए तुल्याऽपि 
प्रणवोचारणसमयथे हि aad इच्छाक्रियान्नानशक्तिरूपाणं मनः प्राणएवाचां निविड- 
वेजोष्वनिरूपमन्ताना wid तुल्यत्वं भवति । तस्मिन् ara तेजसि स्थितासु 
अङ्गनासु अ्रपरच[प]राच[प]रकुण्डलिनोषु fart) सकलेच्छादिशक्तिरूपैण 

विशिष्टा भवतीत्यर्थः ॥ २५॥ 
ततस्तासां संहारमाह- प्रधानमिति । प्रथितं त्रथम॑कारादितरयेणाऽत्ति। ततो 

बिन्दु कला निरोधिका रुपमनश्रादिक' निविड़तेजोरूपमतति। ततो नाद- 
मादान्तरूपांप्रभामत्तोति प्रधानम् | ततः परं या स्मभैव्यापिनोसमन्ुन्मनोशक्तिरितिं 
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wad इत्यथः । अथ चतुमूत्यौदिचतुरदणयोगान् क्रमेणाह -या युानिति | 
बुन् मामपि ब्रह्मविष्णुरुद्रसवेश्वरान् नाभिह्वदुश्तूमध्यदादश्णन्त सितान् अग्धत- 
मयान् चवष्टभ्याऽतिवतेत इत्यथः । इति चतुरर्तियोगः सूचितः । ब्रह्म विष्णु रद्र 
tag लिङ्ग चिदवष्टश्मयोगा पि अनेनैव सूचिताः । तवर युश्मानतिवर्वत इति 
ब्रह्मादियोगवयं चतुष्वपि खानेषु सपरिवारं बरह्माण सञ्चिन्त्य संपूज्य तेजोरूपां 
स्तान् प्रणवेन एकोक्षत्याःगटतमास्रावयेदिति ब्रह्मयोग: । एवभेव विष्खादियोगा 
द्रव्याः | Healt खानेषु भिन्नण्योरसूर््तित्यं ध्येयम् । अभेदयोगेऽभित्ररूपम् | 
fart लिङ्रूपम् । मेदादियोगत्रथं चापिशब्देन सूचितम् । अतिवर्द॑त 
इति चिदवषट्मयोगः । तेजसा बाह्यं ख्धुलादिशरोरं व्याप्याऽतिक्रम्य वर्तनं 
ह्यतिवतंनम् ॥ २६॥ 

चिदवष्टश्मयोगानन्तरम् अध्यामाधिदैवादिमेदं after खलादिश्यीरामक- 
मेकभेव fee सवं ध्येयमिव्याह-साऽहमिति। सा पूर्वमध्यासं कुर्डलिनीः 
रूपेण स्थिता । ad gemma खितः। ad नाभ्यादौ fear) अन्यच्च 
परिवारजातं वेद्यं वाद्यं च ! तत् तु सा तत् सव सैव! ot fe a खलादिशरौर- 
रूपिणो स्मता । विरार्हिरण्यगभंकारणरूपिशेत्यर्थः 

इदानों गुणसंहारोक्तानुन्नातनुज्नानिर्विकल्ययोगानाह-- प्रलय इति । प्रलये 
प्रणवे वाचके । तस्यां च वाचाल्िकायां व्याप्यते dead चराचरमिदं जगत्। 
पूव पृते वाच्वाचकरूपम् उत्तरो त्रवाचवाचकरूपिण्यां तस्यां विलाप्यत इत्यर्थः | 
अकारोकार मकार विन्दु नाद शक्ति एन्तानां विराट् हिरण्यगभं कारणगुण सामान्य- 
gatas गुणाभाव गुणसाचिणां च॒ Waa ama कारणत्व समत्र बौजल- 
निर्विंशेषल्र शन्तत्रगुणेः एकत्रचिन्तनं गुण्योगः । संहारयोगः तेषां maT 
संहारः | wafer afta जगतः तत्सचिदरपव्याधिचिन्तन- 
मोतयोगः । ततः खतः सत्तादययभावात् तस्य आत्माधोनत्चिन्तनमनुन्ञाढयोगः | 

आकन्यतिरेकेणाऽभावचिन्तनमनुज्ञायोगः । तत आत्मनो निविंश्ेषत्वचिन्तनं 
निविकल्ययोगः ॥ २७ ॥ 

ततो वाक्यार्थप्रतिपत्तिमाह-सेवेति) सा परापरशक्तिरविद्यया प्रपञ्चरूपतां 

Wal उक्तविबेकप्रकारेण सख वेत्ति । ब्रह्मात्मरूपतंा वैदनफलमाह- परमेति | 

संसारनिहत्तिं चाह- तस्या इति । बेद्यवेदिल्वेदनादिक' नासोदस्ति भविष्यति 

इत्यर्थः । श्रथ कालयोगमाष्ह--सा fafa! कालस्याऽपरस्य पञ्चदशधा firs 

स्यापि आत्मा कालात्ा। तेनोन्मनो रूपेण कालेन मया पञ्चदशकालाभिमानिनी 
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सा aadat चिन्मावा ज्योतिषः सच्रिधेस्तदा | 

विचिकौधुधनीभूता क्चिदभ्येति बिन्दुताम् ॥ ४१ 
कालेन भिद्यमानस्तु स बिन्दुभवति विधा | 
स्थूलसृच्छयपरत्वेन तस्य तेबिध्यमिष्यते ॥ 8२ 

सम्यगभेदेन ज्ञायत इत्यथः । लव afe कला काष्टा निमेष माता नाडिका सुद्धतौ- 
SUA मास संवत्सर युग कल्य महाकल्य पराधं कालपर्वाणि अकारोकार मकार- 

बिन्दु कला निरोधिका नाद नादान्त शक्ति व्यापिनो व्योमरूपान्तनादान् आता 

समनोल्तणप्रणएवमातासु स्ूलाधारम् अआरभ्यादादशान्तं व्यवख्धितासु सिन्त 

क्रमेण संहृत्य अकालकलि कायाम् sara व्यवति्टेतेत्य्थः ॥ २८ ॥ 

इदानोमुन्यामवख्खितस्याऽप्रयज्ञेनेव जपादनन्तं जयफलं द शयितुं लवादि- 
कालपवेकथनाय चोपक्रमते लवादोति। त्दायुर्मम निश्वास इत्यहोरातरपक्त- 
संबत्षरादियोगान् श्वासोच्छासस्थान् दभेयति । श्वासस्याऽऽयुषोऽपि तद्रूपत्वात् 
कालेनेव प्रचोद्त इति । अहोरात्रादियोग साक्तितया सत्तामातेणणव्मा प्रेरको 
Ba । नतु कालमध्यवतिंतयेति उक्तम् ॥ २९ ॥ २० ॥ २१॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
॥ २५ ॥ ॥ REN ३७ ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ 

कालः कर्मापिच्तया प्रेरक एव केवलमित्युतं पूर्वस्मिन् व्याख्याने तत् कथः 
प्रलये सर्वसंहारादिव्याश्ड्य प्रलयेऽपि aaeta काम्भएामवस्यितिमोष्वरस्य 
सर्वज्ञता चाह-स जानातौति। स अनन्तरोक्तः। सा तु areata 

व्यवदहितत्वेन उक्तो वा। वाचकश्व्दात् ct चेत्यथः;। परिपक्षानि कर्माणि 

जात्यायु्भ गां खच विपाकांश सम्यगासां कारेण स्वेदा प्रक्षतौ कम॑ण wa कथ 

कादाचिल्वौ खृष्टिरिव्याश्छ्य ‡ष्वरापरकालादिव शदित्याह- प्रकतेरिति ॥ ४० ॥ 

तत्चविक्लतिक्रममाह- सा तच्छेति । सा प्रकतिः तच्छस्य पारमार्थिंकस्य daa 

संज्ञा यस्याः तदविभक्तत्रात् सा तथोक्ता। सा तच्वालमकताम् अन्तर्मुखताम् 

अपरित्यज्यैव amet जिन्दुतौ किञ्चित् बहिरमुखतया खष्ुन्मुखकार्मा विभक्ततया 
तरङ्गमूलमभूतसून्छवाथुव्याप्तसमुद्रवलनवत् किचित् wre प्राप्रोती त्यथ; । afc 

कामौभेदात् घनोभावस्तदथ व्यापारो विचिकौर्षा । बिन्दुः कर्माभिननं रूपम् ॥४१॥ 
एवं परस्मादुत्यन्रस्य प्रक्षतितक्लस्योत्तररूषटिनिर्वाहायम् इच्छास्वादिरूप- 

तामाह- कालेनेति । भिद्यमानः सम्बध्यमानः विभज्यमानश्च | नहि चित्सम्बन्धं 

विनाऽचिद्रपस्य न्नानादिरूपलवं सग्बवेति। इच्छादोनाभेकौकस्य मायातच्छक्तितदत- 
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स विन्दुनाद्बौजत्व्ेदेन च fara | 
तदिसारग्रकारोऽयं यथा वच्यामि साम्प्रतम् ॥ ४२ 

बिन्दोस्तश्ममाद्धियमानाद्रबोऽव्यक्तात्मको भवेत् | 
स रवः श्ुतिसम्यन्नेः शब्दब्रह्मेति कथ्यते ॥ ४४ 
अव्यक्ताटन्तरूदितविभेदगहनात्मकम् | 
मन्नाम भवेत्तच्च महतोऽह्कतिस्तथा ॥ ४५ 

भूतादिक्वैकारिकतेजसमेदक्रमादहङ्ारात् | 
कालप्रेरितया गुणघोषयुजा शब्दशुष्टिरथ शक्तया ॥ ४६ 

शब्दाद् व्योम स्पशंतस्तेन् वायु- 
स्ताभ्यां रुपरादद्किरेते रसाच | 
अम्भाखेतेर्मब्तो FAA 
भूताः पञ्च सयुगुणोनाः क्रमण ॥ ४७ 

प्राणिकमेविषयभेदेन लिरूपतामाह ~ स्थेति ॥ ४२ ॥ 
नवानामपि मेदानां aware मन्तिहिताय-स दिन्दिति। निन्दुरोश्वरः । 

नादस्तस्याः fafat रूपं पुरषाख्यम्। बोजमचिदं यः । एतन्बन्त्रात्तिस मये 

स्वानुभवेनाऽनु गन्तव्यम् । खरूपस्येन वच्यति इह शब्द्ावगस्यमर्थमिति ॥ ४३ ॥ 

एवमर्धरूपस्य प्रक्लतितच्चस्य रुष्टिमिभिधाय एतानेवाऽर्थखष्टिं weefea- 

नाऽप्याह अतर शब्दाथेमेदाभावात्-बिन्दोरिति। बिन्दुरुक्तः परमपुरुष एव । 

तस्मादीजरूपथोक्तया TAM सम्बध्वमानात् उभवाभेदलच्णो देदोप्यमानः परा- 

प्यन्त्यादको रवोऽभवत्। स एव च दण्डल्यादिशब्दैरभिलप्यते | 

कोऽसौ रव इति तदाह-स रव इति ॥ ४४ ॥ 

विभेदा इच्छासक्रादयः। अहङ्गतिस्तथेति । इच्छासच्वादिरूपैवेत्ययेः | 

अत्र महन् नाम ज्ञानच्प्रधानः परिणामः । सवंजगदाखयभूत ईच्तणादि - 

शब्दार्थः । ईच्तितुस्तदभिमानिनोऽदद्रस्त सःप्रधानः परिणामः ॥ ४५॥ 

कालप्रेरितथेति। कालो हिविधः। शणाः सच्लादथः । घोषः पूर्वोक्तो रवः 

शब्दब्रह्म । शक्गिस्तन्चसं्न्यक्ता। SATAN भूता उत्पनाः शब्दादोनाभेव 

काटिन्यावश्चारूपल्वाद् व्योमादोनां शब्दाद् व्योम इत्याद्यभिदहितं fate 

गहनात्मकम् \ ४६ ॥ 8७ ॥ 

रे 
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खमपि सुषिरविह्कमीरणः स्या- 
चलनपररः परिपाकवान् क्षथानुः 
जलमपि रसवद् घना धरा तेऽ- 
सितशितिपाटलशुभपोतभासः ॥ ४८ 
दत्तं व्योम्नो बिन्दुषट्कान्वितं त- 
चायोरग्नेः खस्िकोदयतच्तिकोणम् | 
अजोपितांन्दुमदिम्बमाप्वं 
स्यादच्योदयच्चातुरखं धरायाः ॥ ४९ 
निहत्तिसंन्ना च तथा प्रतिष्ठा 
farsa शान्तिसशन्यतोते | 
स्युः शक्तयः परञ्च धरादिभूत- 
Wat: क्रमाच्नादकलादिभूताः ॥ ५० 

तथेति च USER: खरूपस्योक्तत्वादाकाशदेः खरूपमाह-खमपोति | 

न्यासप्रयोगादिशेषतया भाकाशादोनां रूपमाह--श्रसिकैत्यादिना ॥ 8८ ॥ 

ad ठकारवद् व्योम्नो faa) ata ad बिन्दुषट्कान्वितं वायोः | 
खस्तिकं चतुर्व्ल aad tered कोरत्रयगतम् । भूताभिमानिनो 
चिन्दुतच्लनिगैता afm: ॥ ४९ ॥ 

प्योगावयाथभेवाह--निहत्तोति । तासां स्णूलवाचकांथमाह--नादकलादि- 
aa इति । नादो हकारः कः अनुखारः । के ऊध्वं Jai लादोनां ते तथोक्ताः | 

Tae लादौ स्यौ लः sake वकारस्य लश्चादिश्ेति विधा योज्यम् । 

लवरयदहा इत्यथः! कशब्देनेव बिन्दुयोगोऽप्येषां द्रष्टव्यः । दति तन्राताभि- 

मानिनोबोजोदधारः | 

अथ अ्रपद्धोकतबोजोदारः | नादः हकारः के येषां लादौनां सर्वेषामाटौनां च 
ते तथोक्ताः । लादि शब्दार्थः पूर्ववत् व्याख्येयः । अत्र ल आदिर्यस्येति व्युत्पत्या 
हकारोऽपि ग्राह्यः । नादशन्दोक्ञस्य ह कारस्य aaa | आदयः आं = 
अंशि भ्रौं इव्येते। ततः ह्वा ह्ली द a हौ इत्येतत् fae भवति | 

अध पञ्चोक्लतवोजानि उचन्ते। नादः के यस्य लकारस्य इत्यर्थः | स नाद्- 
कलः ह इत्यथ : । नादकलाख आदिश्च arenas: तेभ्यो wat तदाम- 
तयाऽभिव्यक्नाः fare इत्यथ; । aaa si at wig wt इति fav 
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पुटयोरुभयोञ्च दण्डसंस्ा पृथिवी तोयमधः क्रशानुरर्ध्वम् | 
पवनस्य WATS सध्ये गगनं भूतगतिस्तनृद्धषेयम् ॥ ५१ 
aif मरूदच दहनस्तवापरस्तासु संसिता पृथिवी | 
सचराचरात्मकानि तानि cat जातानि Baath ॥ ५२ 
श्रोचत्वगचिजिद्ाघ्राणान्यपि चेन्द्रियाणि ge: स्युः | 
वाकूपाणिपादपायुपद्धानि च HUTA तथा ॥ ५२ 

वचनादाने सगत सविसर्गानन्दकौ च संप्रोक्ता: । 
वागादयर्थाः समनो बुद्धिरदङ्लारश्चित्तमपि करणम् ॥ ५४ 
भूतेन्दरियेन्दरिथा्थैरुदिषटस्तत््वपञ्चविं शतिकः | 
व्यानन्दकैश्च तैरपि तत्वचतुविंशतिस्तथा प्रोक्ता ॥ ५५ 
करणोपितैरेतैस्तच्छान्यक्तानि रहितवचनादोः | 
भृतानोन्द्रियदशकं समनः Tal विकारघोड़शकः ॥ ५६ 

अव्यक्तमददहङ्कतिभूतानि VARA: TST च । 
AAAS: समहान्तः प्रज्लतिविक्ततयः AT ॥ ५७ 

भवति। भूतगतिकथनमपि प्रयोगादयर्थभमेव ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
प्रासङ्किकं पञ्चोकरणएमाह - व्योम्नि मरुदिति। अतेति aafa च आकाश 

इत्यर्थः । ताखिति तत्सम्बन्ध आकाश इत्यथः । मरुति व्योमाऽव्राऽग्निस्तत्रापः 

तासु संखिता थिवोत्यादयपि द्रष्टव्यम् । अथवा सच्मभूतानाभमैव लयादु- 
पयोगितया व्याप्यव्यापकतामाह-- व्योग्नोति ॥ ५२ ॥ 

एवं भूतादिकादृङ्ारकाय॑मभिधाय तेजसवेकारिकाहङ्गारयोः भूतालुगतयोः 

MAT का्यंमाह--खो तेति ॥ ५२ ॥ ५४ ॥ 
त्छपञ्चविंश्तिक इति । sa तश्चकल्यनाया; afead सूचितम् । 

कत्सितोऽपसिदान्त इत्यथैः । तथा प्रोक्ता इति । अतर तथाशब्देनापि afaad 

सूचितम्! विरलमन्यमानानामपि tana कुल्सितेवेत्यधः ॥ ५५॥ 

aura उक्तानीति कैवन्तसुक्तान्येन न तु aura तानि । यदि चित्तशब्देन 

vata; aaa इत्यथैः । ततः प्रज्ञत्न्तानि चतुर्विं शतितच्लानि पुरुषान्तानि 

पञ्चविंशतितत््वानि ईश्वरान्तानि षड्विंणएतितच्वानोति fad भवति । उत्तरत 
व्यवद्ारथेषतया केषाञ्चिन्न्राणां वणंतच्छन्धास्योगादिशेषतया च ites 
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सत्वं रजस्तम इति das वयो Tua: | 
तत्छम्बन्धात् विक्षतैभेट्रितयैस्तं जगत् सकलम् ॥ ५८ 
देवाश्च श्रुतयः खराः समरुतो लोकाः सवैश्वानराः 
कालाः शक्तियुतचिवर्गसडितासिखस्तथा saa: | 
नाड्योऽन्यच्च जगच्येऽव नियतं यद्रस्तु सम्बध्य त- 
दिश्ेषां स्थितये चरन्यविरतं सूर्यनदुवैश्वानराः ॥ ५९ 

विकारादि कथनमवगन्तव्यम् ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 

तस्या दति सरूलकारणभरूतायाः प्रल्तेरिल्यथे;। तस्याः चिगुणत्मकतव 
प्रमाणमाह तत्सम्बन्धादिति । ततं व्याप्तम् ॥ ५८॥ 

तदेव प्रपञ्चयति न्यासयोगविशेषांश्च प्रणवादिषु कामनानुरूपेण दभैयन्-- 
देवा इति । TAA जाग्रदाद्या याजनाद्या वा । नायो योगस्यानभूताः सुषुम्रा- 
चित्रावज्ाख्याः aft वा । न्यासयोगादिकं मण्डलव्रयोपितभेव का्ैमित्याह- 
संबध्येत्यादिना । चरन्ति नाभ्यादिखिताः dye ऊध्व गच्छन्ति । परमानन्दं 
भक्षयन्ति चेत्यर्थः ॥ ५८ ॥ 

* ननु सवैमन्वसमानत्वेन सर्वागमसारत्वादस्य sare रैवशपाक्ञादि तच्ान्यप्यत 
वक्तव्यानि! सत्यसुक्तानि तानि कथं शशु । सा तत्वसंन्नेयत्र चिन्मावज्योतिः- 
शन्दाभ्याम् अधिष्टानसाच्िलक्षणौ अनाहतशिवशक्तौ अकारलक्ितार्थौ कथ्येते | 
तच््संन्नेति आदहतशिवोऽकारवाचयाथैः । अभ्येति बिन्दुतामिलन्तेन आहतशक्तिः 
Satara | स बिन्दुभ॑वति त्रिधेति) इच्छाक्रियान्ञानलक्षणानि ve स- 

वाचकानि सदाशिवैश्वर शद्वि वातच्वानि | एतच्छंदतश््चपञ्चकम् वैष्णवे aa 
वासुदेवादिशब्दवाच्यमिल्व विशेषः । daar तत्न aut परनेष्िपुं- 
विश्वनिति aainafeara | विव्यात्वानन्तरं शेषै मायातन्लं खरूपाच्छादन- 

विक्तेपालमकम् ! शएदपञ्चके ated नास्ति! तस्येश्वर रूपत्वात् विद्यावश्चेन । 
मायादिकं तु जोवोपकरण्थूतम् | एवं व शक्तिः अन्तरमुखतया विकसन्तो विव्यादि- 
तच््वरूपिणो बहिमंखतया संज्चन्ती मायादितच्रूपिणो । तदुपहितः शिवि एव 
जोव इति हि तेषां सिद्वान्तः । माया feat कालपरिच्छेदे हेतुः। aaa 
वत एव । देश काल कम फलादि नियतडेतुः ईश्रेच्छा एव ॒नियतितक्छम् । 

कला ad परिच्छिन्नस्य पोः किञ्चितवर्तुलभक्तिः। ada किच्चिदृन्नतवथक्तिः 
agua | तस्याः gaara UTE! एतत्षट्कविशिष्टः परमभिवो 
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एष सर्गः समुत्पन्न za’ विष्वं प्रतीयते | 
विश्वप्रतीती हि यतः प्रपञ्चश्त्ववगसम्यते ॥ ६० 

जीवः | स पुरुषतखम् | Te च सरकस्य षादिमान्ता aut: | वैष्णवे तु aaa 

एव एतत् सवमन्तभूतम् । पुरुषात्यरं aa प्रतितं पशो; सुखदुःख- 
मोहलन्तणं भकारवाच्म् । awa प्राणतच्ेनेव गता vata) fret: 

तस्माहिवयमानादिव्यनेनैतत् त्लगखसुक्म् । बिन्दुः शिवः । तसात् ्ाहतशिव- 

शक्तयादिरूपादेवसुक्ेन प्रकारेण मायादिरूपेण भिद्यमानात् परिणम्यमानात् 

अभिन्नो रवो वाचकांशः asia सह अव्यक्तातकः प्रकतितच्लासकोऽभवत् | 

स॒ रवः प्रज्तितच्छपयेन्तः शब्दनब्रह्येति कथ्यत इति! मदहदादिक' तु aaa 
समानमिति | निठत्तिसंज्ञा चेत्यत्र शाक्तमपि ae fafa प्रतिष्ठा विद्या णन्ति- 

areata विन्दु कला निरोधिका नाद नादान्त क्ति व्यापिनोव्योमरूपानन्तानाधा- 

नाथिता समन्युन्मनोलच्णं सूचितम् ¦ स्युः पच्च शकयः । नादकलादिभूताञ्च 

त्रयोदश स्यरिति हि तस्याधः । नादो नाद एव कला बिन्दुः तावादिभूतौ 
येषामिति विग्रहः ॥ * ॥ 

एवं तच्वरृष्टिमभिधाय उपखंहरति-एष इति खन्यत इति सगं; 
AUNT | इत्यमुक्तेन प्रकारेण समुत्पन्न इत्युपसंहारः । ष्टः व्य वहारलक्ञणम् 

अवान्तरप्रयोजनमाह-इल्यमिति। इदमेवं SEY सत्यां विष्वं॑प्रतोयते। 
प्रतोतिः क्रियाया swage ! ज्नानक्रियाकको हि व्यवहारः । 

saws: परमप्रयोजनमाह- विश्वेति । विश्वस्य कायस्य प्रतीती एकया सत्यौ 
fe यस्मात् यतः परतब्रह्मण उक्तः प्रपञ्चः समुत्पन्नः तद्बरह्माऽवगम्यते। नान्यथा | 

तस्मात् ङष्टिरथं वतीत्ययेः | 
अथवा एषः सर्वप्रत्यक्चसिद्धः परमात्मा सगे खजतोति स एव योऽसौ खटा 

परमात्मा स एव उक्तत्छरूपेण ससुत्यन्न इत्यथ ; । कुतः यत zal परमामरूपैण 

घटः; सन् घटः प्रकाशत इति च fad सवे तन्मयं प्रतोयते । किमित्यसावैव- 

qua इति सखावमप्रकाशनायेत्याह fata । विष्वप्रतोतौ घटव्याका रबु्िदत्तौ 

तत्साक्तितया i fe यस्मादिल्यादि समानम् । 

एतदेव val तैपुरतच्छपरत्रेन योज्यते! इदयं समुत्पन्न एष शेवतस्चलच्वणः 

सर्ग; । fad प्रमेय प्रमाण प्रमाढरूपात विद्या शिवतच्वरूपं प्रतोयते! | “WAT 

प्रमाता प्रमितं च विष्ठम्' इति हि foreman । तवर मायान्तं मेयरूपम् 

आन्तक्छं सदागिवान्तं weed fanaa आहतशिवान्तं प्रमाढस्ूपं 
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शब्दब्रह्मेति यत् प्रोक्तं तद्दे शः प्रच्य | 
अतः परमवाच्यं हि adda: ॥ ६ १ 

शब्दब्रह्मेति शब्दावगम्यमथ विदुबधाः 
खतोऽर्थानववोधत्वात् प्रोक्तो नेतादशो रवः ॥ ६२ 

स तु सवव HUA जाते भूताकरे पुनः | 
अआविभवति देहेषु प्राणिनामथेविस्तृतः ॥ ६३ 

शिवित्ठम् इति द्रष्टव्यम् | 

अवशिष्टं सर्वतत्वमाह --विश्वेति। विश्वस्य तच्चत्रयावकस्य वैद्यस्य प्रतीतौ 
afafu सति यतः यस्मादधिष्टानात् अनाहतशिवात् प्रपञ्च उक्तो भवति। सः 

परमशिवः सर्व॑तश्छरूपोऽवगम्यत इति ॥ ६० ॥ 
एवमर्थरूष्टि शब्दखुष्टिं च मध्यमान्तामभिधाय वैखरोखषटिकथनार्थम् उक्तानु- 

वादपू्वकसुपक्रमते-णब्दत्रह्मति । तत्र Ada परावाक तदथंरूपिणौ प्रकति- 
तच्छान्तं पश्यन्तो तदर्थामकम् seared मध्यमा तदर्थासकं पञ्चोक्लतं वैखरो 
तदर्थासकमिति अवगन्तव्यम् । शब्दनत्रह्येति यत् प्रोत्तं स रवः शुतिसंपन्नैरित्यव 
AVM: | तस्य क्रभेण वैखरोरूपेणोदेशः उपदेशः प्रवल्यंते | 

ननु बैन्दवतच्रूपणब्दन्रह्मणोऽपि क्वे परावाग्र पायाः तच्संन्नायाः 
qatar: Tae चोदेशनं याथार्थ्यपदेश्नमल्लत्वा किमिति श्द्रद्मोदेशः क्रियत 
इति तयोर्देष्टुमशक्तत्वादिव्याह--अ्रतः परमिति । अवाच्ते हेतुः-खसंबेदयेति | 

आवमा खसंेदयत्वेन अवाच्यः । शक्तेरपि तदभिन्नलात् तदुव्यतिरेकेणाऽभावादा 

अवाच्यत्रभमेव | स्खयंप्रकाश्त्ेन वचनापेक्ताभावादिति ara: ॥ ६१ ॥ 

ननु शब्दब्रह्मेति Bau एव सृच्छो व्यापो शब्दः न बैन्दवं तच्छमिति 
केचिदिति न इ्याह--न्ट्ब्रह्मेति। शब्टोचारणकाते तत्साचितयाऽन्तरत्वेन 

अवगम्यमथे fanfare: | 
इतरस्य न प्रकाशकशब्दरहस्यलं awe चेत्याह-खत इति । बिन्दात्मक- 

भ्रकाशाक्षल्ं विनाऽनवबोधकत्वात् तकरक्तो रवो न ARMA: ॥ ६२ ॥ 
खाभिप्रेतस्य शब्दस्य ब्रह्मत्वं प्रकाशकल्ं॑चास्तोल्याह-स त्िति। सः 

शब्दा वगम्योऽथेः पूर्वीक्तः awa daa: कारणत्वात् । तुशब्दो विशेषाव- 
धारणां; । श्रतस्तस्य aga प्रकाशकत्वं च॒ युक्तमित्याह-जाते इति । 
प्राणिनां 22g Seat तदभिमतया विनापि यावद; aa: सङ्कल्मविकल्य- 
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प्रकतौ RAFAT गणान्तःकरणात्मनि । 
देदश्चतुरविधो ज्ञेयो जन्तोरुत्पतिमेदतः ues 

ची दिजः खेदजोऽश्डोत्यञ्तुरथस्तु जरायुजः | 
viga भूमिं निर्गच्छल्योडधिदः स्थावरस्तु सः ॥ ६५ 
निर्दिष्टः स्कन्धविटपपचयुष्यफलादिभिः | 
पञ्चभतात्मकः सव; च्सामधिषटाय जायते ॥ && 
अम्बयोन्यमिन[ भूवारितेजः|पवननभसां समवायतः | 
खेदजः खियमानाभ्यो भवद्यदाः प्रजायते ॥ ६७ 
य्कमल्कुणकोटाणुचरियायाः क्षणभङ्गुराः 
अण्डजो वत्त लोभताच्छक्रशोणितसंपुटात् ॥ eS 
कातेन भिन्नात् पूर्णात्मा निगच्छन् प्रकमिष्यति । 

अदिगोधावयोभेक[ द |शिशुमारादिकशच सः ee 

जरायुजस्तु ग्राम्यातः क्रियातः सुतिसम्भवः 

स जायते चतुविशत्तत्वसंयुक्तदेहवान् ॥ Se 

खश्यानतश्ुमताच्छक्रादिन्दुमादाय मारुतः | 
गर्भाशयं प्रविशति यदा तुल्यं तदापरः ॥ ७? 

निश्चयविमर्भनामना आविर्भवतोत्यथः; ॥ ६२ ॥ 

तस्यावि्मावप्रकारप्रदभनार्थ' दहोत्पत्िप्रकारं दयन् तद्भेदं तावदाह - 

परक्षताविति। गुणन्तःकरणाव्मनोति सर्वतच्वामल्लोपलच्षणाथंम् | उत्पत्तिप्रकार- 

Rasa देहानां भेदः न पञ्चभूतामकल्वेन इति उक्तसुत्पत्तिमेदत इति ues ॥ 

उत्प्तिमेदमाह -उद्धिवयेति। उद्धिव्नसपि अप्राणिेहं पषाणादिक' व्याव- 

daq उद्धिल्नस्य रूपमाह- सावर इति | 

स्यावरल्वमपि वेषामस्तौति अतो विशिनि --स्कन्धेति । तेषां एथिव्याखयतवेन 

केवलप्रथिव्यामल्शङ्ं व्यावर्वयति--पञ्चेति। यद्यपि च्छामधिष्टाय जायते 

तथापि रसादिदर्भनात् पञ्चभूतासकलमेषेत्यथ ; ॥ ६५ ॥ € ॥ 

अम्बादौनाभेकैकाभावेऽद शनादपप्रधानेभ्यो wea एव खेदजोत्यत्तिरिव्याह 

—afafa, चतुविंशदिल्येपलक्षणम् | सवेतच्वानाम् | 

सभवशन्दाधमाह- स इति ॥ &७ ॥ ee il &€ ॥ ७० ॥ 
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MAAN परमं बीजमादायाऽश्चाश्च मूलतः | 
यदा गर्भाशयं नेष्यत्यथ संमिश्वयेन्मरत् ॥ ७२ 

मायीयं नाम योषोल्य' Nas कारमं मलम् | 
आणवं नाम संयुक्तं मिलितं aaazaq ॥ ७२ 

सृच्मरूपाणि तत्वानि चतुर्वि शं मलदये | 
तव युक्तिं व्रजन्याशु ततस्तद्रभ॑मासतः ॥ ७४ 
संक्षोभ्य संवर्धयति तन्मलं शोणिताधिकम् | 
स्त्री स्यष्छुक्राधिकं ना सात् Fag नप॑सकम् ॥ ७५ 
खगतेमरुट्न्यद्िः खिद्यते क्राच्चते च तत् | 
मिश्रौभुतं aesa मातुरङ्गुष्ठसम्मितम् ॥ € 
आयामि बुहुटाकार परेऽहनि विजम्भते | 
Tad चतुरखं स्यान्मातुभक्तरसात्मवत् ॥ oo 
मिलितादपि तस्मात्तु पृथगेव मलदयात् | 
कि्ीभूतं दयं ya’ वौजुम्मं ससुन्नमेत् ॥ ७८ 
ऊध्वं तु मरुता qa तस्मादपि मलद्यात् | 
उभयात्मिक्वघोहत्ता नाडो eat भकवैहजुः ॥ oe 
अवाडसुखी सा तसखाश्च भवेत् Tass दयम् | 
AMAA स्युः AAA नाड्का मताः ॥ Se 

aie wi त्वगद्द्ांसकारणत्वेन निःसारेऽपि wit सारवुदिजनक- 

ल्ा्नायोयम् । पौरुषं शक्रम् । अख्7ादिकारणतेन दाच्छ॑डेतुलात् देहस्य व्यापार- 

चमत्वकरमिति कारकं कमंसंस्तलवादा कामंकम् । मिलितमनुण्व्यणुतडेतुलवा- 
दाणवम् । संयुक्तयोरपि awa एकत्वम् अप्राप्तो; नातुश्यणलहेतुलमिति 

संयुक्तमिलितमिद्युक्तम् ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७२ ॥ 

तस्य परूयल्वाप्रा्तौ डेतुमाह--ख्छरूपाणीति । अनेन सर्वेषां सर्वौपाधिलमुक्तं 
भवति । आ पूयभावात् प्राव लब्धहत्तोनि भव्रन्तोल्यथं; ॥ ७४॥७१॥७६॥७७ ॥ 

fai तदुदयसुद्रतमित्याह --बोजयुग्ममिति ॥ ऽर ॥ 

उभयालिकोति। अग्नोषोमास्मिकौ प्रति पुरुषाद्यासिको art: ॥ ७९ ॥ 
अवाडङ्मुखल्मपि अस्तोत्यवास्यखो्यक्तम् ॥ ८० ॥ ८१ ॥ 
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तव या प्रथमा नाडो सा Agata कथ्यते | 
या वामेड़ेति सा ज्ञेया दक्षिणा पिङ्गला wat ॥ ८१ 
या वामसुष्कसम्बद्ला सा श्चिष्यन्तो सुषुम्नया | 
efat जवर माथिल्य धनुवक्रा दि स्थिता ॥ ८२ 
वामां सजवन्तरगा efaut नासिकामियात् | 
तथा दक्तिणमुष्कोत्या नाडो या वामरन्धगा ॥ C2 
अन्या धमन्यो याः प्रोक्ता aaa इस्तिजिहिका । 
सयुषाऽलब्बुषा चेव यशखिन्यपि शङ्किनी ॥ ८४ 
करुद्ूरिति च विद्धिः प्रधाना व्यापिकास्तनौ | 
काचिद्नाड़ौ बहिवेक्ता या मातुरईदि बध्यते ॥ ८५ 
या ततपुष्टिमाप्रोति केदार इव कुल्यथा | 

मातुराहाररसजेर्धातुभिः पुष्यते क्रमात् ॥ ce 
ATS परंज्योतिष्कला चेचज्नतामियात् | 
स्चेवन्नं मलं तत् तु संभूतं सगुणं पुनः ॥ ८७ 

सदोषटूष्यसम्पन्नं जन्तुरिल्यभिधौयते | 
फलकोशदयं तत् तु Aa पसो न तु सिवः ce 

नप॑ंसकस्य किचित् तु व्यक्तिरवोपलच्यते | 
AAW: FFA पवपञ्चकसम्भवाः ॥ ८2 

शाखोपरशाखतां ata: शिरालक्षवयात् परम् | 

अद्वलक्षमिति प्राहः शारौरार्थविशारदाः ॥ € ° 
वामसुष्केति दे अदक्िणामिति शदः । दक्िणसुष्कोलेति शदे अवाम- 

रन्धरगेति शदः ॥ ८२॥ ८२ ॥ ८४ ॥ 

मातुर्भक्षरसात्मवदित्यक्तम् | तवकथमिति । तदाह -- काचिदिति ॥ ८५।८६ ॥ 

व्ैराग्यार्थमाह- सेतरन्नमिति। बोजयुरमं ससुन्रभेदिव्यक्म् । न तत् सावं- 

तिकमित्याश्ड्यादह- फलेति ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 

अवशिष्ट" नाडोचक्रं योगियोगाभिडये दभंयति--मध्यखाया इति! मूला- 

धारनाभि हदय Waa भ्नूमध्यालुसारोणि पञ्चपर्वाणि ॥ ८९. ॥ ९.० ॥ 

3 
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तदेदांश्च बह्रनाइस्ताभिः सर्वाभिरेव च | 
व्याप्नोति सर्वतो वायुर्थेन देहः VATA ॥ < १ 

देहेऽपि मूलाधारे तु समुदेति समौरणः | 
नासाभ्यामस्तमभ्येति घ्राणतो दिषड़डगुले ॥ <२ 
अहोरावमिनेन्दुभ्यामृष्वघोहत्तिरिष्यते | 
वामदक्लिणनाडोभ्यां स्यादुदग्टच्चिणायनम् ॥ ९२ 

अवापि चेतनाधातोरागतिं बहधा विदुः | 
रेतःशोणितजं प्राइरेकेऽन्ये मातुरादतात् ॥ <४ 
आहाराद्रसजं प्राहः केचित् कमंफलं विदुः । 
ेचिदस्य परं धान्नो व्यािमेव प्रचक्षते ॥ < ५ 
कश्चित् कर्मप्रकारन्नः पितुदँहात्मना TAT | 
सम्बध्य मथ[द् |नोद्रेकविलोनाच्छक्रधातुतः ॥ € ६ 

तत्परं धाम सौजस्वां संक्रान्तं मारुतेन तु । 
qa रक्तव्यतिक्घतादौ पराददौपान्तरं यधा ॥ co 

वायुव्याप्निफलमाह- येनेति ॥ ९१ ॥ 

ज्ञानयोगक्रियानिष्ठानां हिताय 22 अहोरात्रादिक्रममाद-रेदेऽपोति | 

अपिशब्दोऽगनुगदयसमुचया्थौ बाच्चोदयसमुचचयार्थ वा । इनरूपेणोष्वपराणढत्ति- 

Wil इन्दुरूपेणितरत् ॥ < २ ॥ ९२ ॥ 

सकतेवरन्नं मलमिति उक्तम् ami क्ेवन्नप्रवेण इति । aa मतभेदं 

zuafa—aaratfa 1 चेतनाधातुश्चिदेकरसः पुरुषः! अपिशब्देन विरोधाथैन 

पक्ञाणामनुपपत्तिः दशिता। नदि विदेकरसस्य पुरुषस्य एवंविधाः प्रवेश 

उपपद्यन्त इव्यर्थः | रेतःणोणितजमिति । पञ्चाधिकरणानां पचः । मातुराह्ृतात् 

SSM रसः पाकजः deta गभंशरोगं विशतोति वाषेगणः | कार्मफलमिति 
अपत्यार्धिनां यथोक्ताहारविहारखद्ाव्तिणयात् गभे प्रविश्तोत्यापदया[तरेया]दयः | 

परं धाम्नो anfafafa विन्ध्यवासिपत्तः। सर्वगस्येन्द्रियाभिव्यक्तिनिमित्ं 

परिच्छेद इत्यर्थः । दोपात् दौपान्तरमिति पतज्ञलिधन्वन्तर्यादिपत्तः | 
तत्परं धाम तस्य पितुराता कञ्िदेवं ga इव्युत्तरत्ान्वयः । रकतव्यति- 

कतादिति खरव्रालमनोऽपि संक्रान्तिः दशिता ॥ ९४ vey neg ॥ ९.७ ॥ 
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किन्तु भीतिकव्याघ्रे जन्मकाले वयुष्यथ | 
कुतश्चिदेख staan frag दति शंसति ॥ ec 
बहना fa परं da: सा्रिष्याप्प्रविजम्धिता | 
प्रक्लतिगेणभिनच्ना सा तिदोषात्मा महीयसो ॥ <€ 
पञ्चमूतमयो सप्तधातुभिन्ना च भौतिकः 
पञ्चभिश्च गुणयुक्ता पञ्चन्द्रियविचारिणौ ॥ १०० 
पञ्चेन्द्रियाथेगा भूयः पञ्चबुदधप्रभाविनौ | 
परञकर्मन्द्रियगता पञ्त्वादाप्रवत्त॑ते ॥ १०१ 

परेण धाना समनुप्रबद्ला 
मनस्तदा सातु महाप्रभावा | 

यदा तु सङ्ल्पविकल्पक्घव्या 
यदा पुननिंिनुते तदा सा ॥ १०२ 
स्याटूबुद्धिसंज्ना च यद प्रवेत्ति 
ज्ञातारमात्मानमहङ्तिः सात् | 

तदा यदा सा लभिलोयतेऽन्त- 
शित्तञ्च निर्धारितमधैमेषा ॥ १०२ 

मोतिकव्याप् इति वारईसखल्य; पत्तः । कुतधिदित्यनिभित्तभेषेत्यथं; ॥ ९८ ॥ 

स्वसिदवान्तमाह-वडनेति। सान्निध्य नाम चैतन्याभासोदयः। तेन प्रकते 

प्रकषण विविघधजम्भणप्रकारमाह-गुणभिन्नेति | गुणसाम्यावखातोऽपि 

विषमदशां प्राता इत्यादिना sadaa: feat: सैव मोयसो aed प्रासा 

शरोरावश्यायां वातादिरूपदोषरूपेण aaa इत्याह -तिदोषति । 

महच्छभेव दर्भयति-पच्चभरूतमयोति | सोवादिपन्चेन्दरियरूपेण विचारिणो | 

पञ्चकर्म॑न्द्रियार्थरूपेण गच्छतीति amar! ओोतादिजन्य पञ्चबुदिरूपेण प्रभवति 

दूति तधोक्ञा। पञ्चकर्मन्द्रियरूपेणए गच्छति इति तथोक्ता । अ पञ्चलादा- 

मोच्त्वादिव्य्थंः Wee ॥ १०० ॥ १०१ ॥ 

सैवान्तःकरणरूपित्याद - परेणेति । साक्ितथा कारणतयाऽन्तयौमितया च 

सम्बन्ध; । समनुप्रोपसर्गणामथेः | महप्रभावैति परिणमसामष्यमुक्तम् | We 

मेव ज्ञातत्यविवेकतया न्नातुः खाकल्रमात्वेदनमङ्कारः। अन्तः साकिणोत्यथः 
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यदा खयं व्यञ्चयितं यतेत 

महीयसी सा करणैः करमेण | 
तटा तु बिन्दुस्फटनोद्धुवसख्य 

रवस्य सम्यक् प्रविजुभितं स्यात् ॥ १०४ 

इति श्रौप्रपञ्चसारे प्रथमः पटलः | 
एवं waa: शरोरान्तं परिणामकदम्बं संग्रहेणाऽभिधाय शरोरे पूर्वोक्तस्य we 

ब्रह्मणे वैखरोरूपेणाऽभिव्यक्तिमपि संहेपेणाह-निर्धौरितमथमित्यादिना | 

att: प्रयत्रविशेषेरिवरेश्च | क्रभेणेति। पभ्यन््यादिक्रमेशेत्यय'; । प्रविजग्बणं 
FATA: स्थुलभावः ॥ १०२ ॥ १०२ ॥ १०४६ ॥ 

इति ओपद्यपादाचायंक्लते प्रपञ्चसारविवरणे 

प्रथमः पटलः । 



हितीयः पटलः । 

अथ व्यवसिते त्वेवं मासात् पक्लाहिनादपि | 

सुद्भ्ता्नाडिकायाश्च क्षणादपि च वर्ध॑ते ॥ १ 
जन्तुः षडङ्गो OS स्याच्छिरः पादौ करावपि । 
अन्तराधि[ दि lata पुनः षडङ्केषु प्रतते ॥ २ 
अक्िनासास्यकणंभृकपोलचिवुकादिकम् | 
प्रकोष्ठकरपंरांसायं कब्यूरुप्रपदादिकम् ॥ २ 
उरःकुक्लिस्तनायञ्च ततः सर्वाङ्गवान् विभुः | 

कालेन जन्तुर्भवति दोषास्त्वनुशुणा यदि ॥ 8 

प्रसूतिसमये सोऽथ जननौ क्ते शयन् सुः । 

संहतास्यसुषुमराख्योऽवाङनमुखोऽनिलचोदितः ॥ ५ 

तस्या wea शक्ति मग्नवक्ताज्िनासिकः | 

पुरा क्तानां पापानामयुतं संस्मरन् FT ॥ € 

तस्याः कायागिना era: aie: क्लिन्नाङ्गवन्नः। 
पू प्रलुद्धारपरौतश्च तत्पायुद्वारगोचरः ॥ ७ 
तदा waft: खौयवायुभिर्द॑श्धा गतेः | 
सम्पिण्डितशरौरस्तु मोच्तमेव किलेच्छति ॥ ८ 

उक्तमपि गर्भवासं सविषं विस्तरेण वैराग्ये प्रपञ्चयितुं दितोयपटलारग्मः | 

अथेति-एवं क्ेवन्नप्रवेशे व्यवसिते wat वर्धत इत्यथैः ॥ १ ॥ 

बडुङ्गान्याह--शिर इति । विभुः वपुश्चलनादौ समथः । 

Ba ग्भजलम् | किलेति । परोचषत्वात् इदानीं तद तुगुणप्रहत्तिदभंनाचोक्तम् | 

॥ २।२।४॥।५॥६॥८ ॥ 
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प्राणाद्या वायवस्तस्िन् GaAs क्तास्पदाः | 
परस्परमपानश्च प्राणश्च प्रतिबध्यते ॥ € 

DATA यदा प्राणस्तदाऽपानो AIA: | 
यदा समानः AM संघुच्तयति पाचितुम् ॥ १० 

तदा तत्पक्षसुकन्तु रसमादटाय धावति | 

व्यानो जन्तोस्तु तं देहमापादतलमस्तकम् ॥ ११ 

उदानः प्राणसहगो निमेषोन्मेषकारकः | 
उद्वारकारको नाग उन्मीलयति HAH ॥ १२ 
ACA FATA देवदत्तो जुम्भणकर्मक्त् | 
धनञ्चयाख्यो देहेऽस्मिन् qatagfaara रवान् ॥ १३ 

स च लोकिकबायुत्वान्मृतच्च न fasta | 
saat मारुताः प्रोक्ता दश देहाधिगामिनः ॥ १४ 

वह्कयश्च दशाऽन्ये स्युस्तेषां VA तु धातुगाः | 
वयस्िदोषगाः प्रोक्ताः खेदक्तेदटान्वगाश्च ते ॥ १५ 
त्वगरद्यांसमेदोऽस्िमच्नाशुक्राणि धातवः | 
ते दूष्याः कफपित्तेन दोषास्तत्प्रेरको AHA ॥ १६ 

समवायौ स विप्रवात्मा विश्वगो fase | 
स Sa at a दूष्यो वा क्रियातः संप्रधार्यते ॥ १७ 

सखोयवायुप्रक्तोभं दशैयति-परस्परमिति ॥ ९।१०।११।१२॥१२॥१४ ॥ 

WAH TAR HCA GER धारक बन्धक द्रावका UGA awa: । व्यापक- 
पाचक शका वातादिरोषगाः । frase वात विकार विशेषाः खेदादयः। 

॥ १५॥ १६॥ 
मरतो दोषटृष्यसंयोजनखभावले कथमदुष्ट' जोवनमिति। तव्राह-- 

समवायोति। समं वयत इति समवायो । तच डतुरविंश्वासेति। aa डतुदयं 
fan इत्यादि । वायोः समवयनखभावत्वे aa taza इति । विषम- 

वयनादिल्याह--ख दोष इति ! तत् कथ std शक्यत इति । कायत इत्याह -- 
क्रियात इति ॥ १७॥ 
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quart च पिपासा च शोकमोहौ जरती | 
asda: प्राणवुद्धदेहधर्मेषु संख्िताः ॥ श्ट 
afar: शुक्राद्रक्रचद्यासशेणितम् | 
इति wiesnifat नाम 28 भवति देहिनाम् ॥ १९ 
रसादितः क्रमात् पाकः शुक्रान्तेषु तु धातुषु) 
Yaad खयं भिदे दोजो नामाऽष्टमी दशा ॥ २० 
त्तेचन्ञस्य तदोजस्तु केवलाश्रयमिष्यते | 
यथा खेहः प्ररोपस्य यथाऽभ्रमश्नित्विषः ॥ २१ 
TPT कुम्भेन संहतस्य विभुजः | 
यथा तेजः प्रसरति समीपालोकशक्तिमत् ॥ २२ 
तथा देहाहतस्यापि dase महाल्िषः | 
इन्द्रियैः सम्प्रवर्तन्ते स्वं खमथैग्रहं प्रति ॥ २३ 
नभः ओरोचेऽनिलश्चमेणयग्नि्न्तष्यथोदकम् | 
जिह्ायामवनिर्घ्रण इत्यमघ प्रवत्तनम् ॥ २४ 
यदा fun मरघ्रन्नम् पिलोनं प्रविलापयेत् | 
MAAS RASH लसीकां SAAT AMA ॥ २५ 
दता सा तु aalatal रोमङ्कपेः प्रवत्त ते | 
बहिः सवेव कणशस्तदा खेदः प्रतौयते ॥ २६ 
यदा कफो मरुत्पित्तनुच्नो ata: प्रवत्तते | 
ऊर्ध्व द्रुतो दरं वापं प्रैकच्च vada ॥ Ro 

वायुप्रसङ्केन प्राणादिधर्मानाह-बुभुक्षेति। धमषु धमलवेनेत्यः ॥ १८ ॥ 

ऊर्भिप्रसङ्गेन कोशानाह--मल्नेति ॥ १८ ॥ 
धातुगत्वेन उक्तानाम् अग्नीनां प्रयोजनमाह--रसादित इति । सखयमिति 

प्रधानमित्यर्थ;। प्राधान्यमाह--क्ेवन्नस्येति ॥ २० ॥ २१ ॥ २२॥ RI 
इन्द्रियाणाम् अर्थविशेषनियमह तुमाह-- नभ इति । इलयमिति । एतत्सम्बन्धा- 

नुसारेशेत्यथ; ॥ २४ ॥ 

कायैतः समप्रधार्यैत इलयक्गम् । तदाह--यदेति । विलीनं द्रवोभावं प्रात 

धातून् प्रविलापयेत् व्यापयेत् । लसोकां रक्घत्रचोरन्तरालख्ाम् | प्ररेकं लालाम् | 
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कफात्मिकास्तु act: कणंशष्वलिपूर्व कान् | 
गर्डमालादिकान् वापि कुर्याच्नन्तोस्तु कर्मजान् ॥ र 
ग्रहौ नाम सा पाची प्रखुताञ्चलिसच्चिभा | 
TIAA: प्रधानागिनिः स समानेन नुदते ॥ Ve 
तस्याऽघस्ताचिकोणाभं ज्योतिराधारसुत्तमम् | 

विदयते स्थानमेतद्धि मुलाधार विदुबधाः ॥ २० 
FMEA TSA वाऽप्याहारं कर्टमागंगम् | 
श्ेप्रणाऽनुगतं तस्य प्रभावान्यघुरोभवैत् ॥ ३१ 
तच खादम्बलबण तिक्तोषण कषायकाः | 
agar: कथिता भूतविक्तत्या द्रव्यमारिताः ॥ इर 
तथेवामाशयगतं पश्चात्पित्ताश्यं ब्रजेत् । 
तटा तस्याऽनुगमनात् कटुकत्वं प्रपद्यते ॥ ३३ 
तवान्दान्तरसंश्चिष्टं पच्यते पित्तवारिणा | 
पच्यमानाद्रक्तं faq ata रक्तादिकं नयेत् ॥ २९४ 
तव किटरमखूभ्भिन्नं ग्रहण्यां चिनुतेऽनिलः 
तचौयमानं fara geal पुरयेच्छुहः ॥ २५ 
सा तया WHat पर्णा बलिता प्रतिमुञ्चति | 
पुरषं पायुमागेण तत्पाक्षेऽच्छाम्भसस्ततः ॥ २६ 
अङ्गखेदवबदभ्यन्तर्व्यापि. Gen: शिरासुखः | 
वस्िमापृरयेद्ायुः gat सुञ्चति धारया ॥ ३७ 

॥ >५।२६॥२७1 २८ ॥ 

तस्यां ara madiaq । का सेति । तताह -ग्रहणेति । प्रधानाग्निः 
जाठराग्निः | 

तत्कारणमाह-तस्याऽघस्तादिति ॥ २८ ॥ २० ॥ 

दोषत्रयं क्रमेण युक्तया साधयति--्रथाद्ृतमिति। अवाधिक्ये माधुये 
वायुधिक्ये ea: भूवायुधिक्ये लवणः । वायुग्न्याधिक्ये तिक्तः । अन्न्याधिक्य 

Sy: । वायुखाधिक्ये कषायः । Asha च्सास्ब॒तेजः खवायुग्न्यनिलगोऽनिलेःः 
इत्युक्तक्रमेण वा रसनिष्पत्तिः ॥ २ १।२२॥२२।२४।२५॥२६।२७॥ ATURE ॥ 
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मूवाशयौ धनुवंक्रो बसिरित्यभिधीयते | 
मूवमिल्याइरूदकं व्तेमंहननिग॑तम् ॥ इ८ 
अपथ्यभाजामनयोर्मागंयोर्दीषदुष्टयोः | 
प्रमेहमृचक्तच्छादेग्र॑ण्यादेश्च सम्भवः ॥ ३९ 
इत्यन्भतः स जन्तुस्तु जरायुच्छन्नगाववान् | 
अपत्यवत्म संगम्य सज्यते वायुना AT: ॥ Be 

अथ पापक्लतां शरौरभाजामुदगन्निषक्रमितं महान् प्रयासः | 
नलिनोद्धव 2 विचिवहत्ता नितरां कमगतिस्तु मानुषाणाम् ॥ ४१ 

जायतेऽधिकसंविग्नो sade: प्रकम्पितः 
जर्यो लवणं निःवसिति ater च परिरोदिति ॥ र 
मूलाधारात् प्रथमसुदितो यस्तु मषः पराख्यः 
पश्चात् Waa द्यगे बुद्धियुङ्ञध्यमाष्यः | 
वक्ते दैखय॑थ सरुदिषोरखख जन्तोः सुषुन्ना- 
बदुस्तस्माद्बति पबनप्रेरितो व्ण॑सङ्क; ॥ ४३ 

उ तिः ज्वरः ॥ ६०॥६१।४२ ॥ 
यदर्थो महान् प्रयासः तहवि ~ सरूलाधारादिति। ae जगनृमूलभूता 

परिणामिनो मायाशक्तिः । तस्या अरधारभूतचिदात्मा स्ूलाधारः । सवंगस्यपपि 

तस्याऽभिव्यक्तिख्थानल्वात् गुदमेद्मध्योऽपि BAN । तस्मात् प्रथमसुदितः 

चैतन्याभासः भावश्च यः जगद्धावयतीति मायाशक्ति्ावः स पराख्यः। चैतन्या- 

भासविशिष्टतया प्रकाशिका माया निष्यन्दा परा वागिव्य्थं; | सखन्दावश्याः TAT 

न्यायाः | aa सामान्यखन्द्प्रकाशरूपिणण नादतच्वासिकाम् WIAA 

धारादिनाभ्यन्तम् अभिव्यज्यमानां पश्चन्तोमाह- पश्चात् पण्यन्तोति । सामान्य- 

STATA पश्यन्ती सा। अय वाद्चान्तःकरणाव्यालिक्ञां दिरण्वगभरूपिणौ 

बिन्दुत्मयीं नाभ्यादिदृदयान्ताभिव्यक्तिख्यानां विशेषस्यन्दसङ्कल्यादिसतत्वात् 

मध्यमां वाचमाह -अथ Beat इति | मध्ये मा बुदियंस्याः सा AMAT! भाव एव 

विशेष्यः | अय विराङ्रूपिणीं बोजाल्मिकां हृदया दास्यान्तम् अभिव्यज्यमानां ब्द- 
सामान्याल्िकां वैखरोमाद वक्त इति । विशेषेण खरत्वादैखरो । 

सामान्यणब्दात् विशेषशवब्दनिष्यत्तिमाद--तस्प्ादिति । तस्मात् वेखर्यामकात् 
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सखोतोमाग॑स्याऽबिभक्तलडहेतोस्तवाऽर्णानां जायते न प्रकाशः | 
तावत् यावत् USHA वण॑व्यक्तिः स्थानसंस्था यतोऽतः ॥ ४९ 

Masala यदा माषो मनोऽडङ्रवुद्धिमान् | 
जातश्ित्पूर्वको जन्तोः स भावः क्रमवर्धिंतः ॥ ४५ 
बक्नाति मातामिवोस्तु ततो बन्धुषु च क्रमात् | 
स पीत्वा बहशः स्तन्यं मातरं स्तन्यटायिनोम् ॥ ४६ 
इच्छन् रोदिति तां Tear तव स्यादितरेतरम् | 
वन्धस्तदाऽधिकर्तारमतिल्िग्धमनन्यगम् ॥ 8७ 
पितरं बोच्य तत्रापि तथा भातरमेव च | 
पिढव्यमातुलादौश्च ससुदहौच्य प्रमोदते ॥ ४८ 

एवं संबडसंसारबान्ववो विस्मरिष्यति | 
पूवैकमं च गभस मुह्तिक्तेणमेव च ॥ Be 
अथ खसुत्तारयितुमाह्येज्जननो Ay | 
अवेशदान्मुखसोतोमाग॑स्याऽविशदा्तरम् ॥ ५० 

भावादित्यथे; | पवनशब्देन प्ररकवग; सर्वऽपयुकतः । 
्रथवा सच्छा परा पण्यन्तौ मध्यमा वैखरोति पञ्चपदं वाचमाशिव्याह-- 

सूलाधारादिति । सप्षपवयपि वागनेनैव सूचिता । शून्य संवित् स्च्छादोनि स्त- 

पदानि । तव्राऽनुत्यन्ना निष्यन्दा शुन्या । वागुत्पिलुः खंवित्। उत्पच्यवसख्धा 

सच्छा | मूलाधारात् प्रथममुदिता परेति विभागः ॥ ४३ ॥ 

जातेन शिष्टना रोदनव्याजेन एवं किमप्युयते चेत् कथं वर्ण नभिव्यतिरिति 

तव्ाह - सोत इति। अच्तराभिव्यक्तिस्थानस्येत्यर्थः ॥ ४९ ॥ 

गरम विवेकबतोऽप्यस्य मायाप्रभाववशात् अविवेकपूवेकं संसारक्रममाह-- 

ज्नातास्मीति यदाऽस्य भावो भवति तदाऽड्ारादौ sage: दतरा जातैत्यथेः | 

अहंभाववदस्य ममभावप्रकारमाह--चित्पूर्वक इत्यादिना । चिच्छब्देन उक्ता 

AAMT: कच्यन्ते । ACHAT भाव इत्यः | 
पितरं वच्छ तत्रापि ममलत्वबन्ध इत्ययं ; मायाभावस्य विकेपशक्तिविलसित- 

मभिधाय अच्छादनशक्तेरप्याह- एवमिति ॥ ४५ ॥ 8६ ॥ 8७ ॥ 8८ ॥ set 

विविधं सरणं विसरणं विविधपद्मयादिरूपेणाऽवस्यानमित्ययं ;। agar 
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अप्यन्यं प्रलपति वदा कुण्डलिनी तदा | 
मृलाधारे विसरति सुषुलावैष्टनौ मुदः ॥ ५१ 
चिचतुःपच्चषट्सप्त चाऽष्टशो दशथोऽपि च | 
अथ दाट्शपञ्चाशट्मेदेन गुणयेत् कमात् ॥ ५२ 
यदा विशोऽथ गुणयेत्तदा विगुिता विभुः | 
शक्तिः कामागिनादात्मा agate: प्रतीयते ॥ ५३ 
तदा तां तारमि्याइरोमात्मेति बहश्रुताः | 
तामेव शततिं ब्रुवते हरेमत्मेति चापरे ॥ ५४ 
विगुणा सा विदोषा साचिवर्णासावयीचसा। 
विलोका सा विनृत्ति; सा चिरेखा सा विशिष्यते ॥ ५५ 
एतेषां तारणात्तारः शक्तिस्त् तिशक्तितः 
यदा चतुधा गुशिता सृच्मादिषश्यानवाचिकौ ॥ ५६ 
वाचिका जाग्रदादीनां करणानाञ्च सा तदा| 
सा यदा पञ्चगुणिता पञ्चपञ्चविमेदिनो ॥ ५७ 

वेष्टनोति | ayaa विविघपद्मादिरूपेर वेष्टयति गुणखयति खयापयवीत्यर्थः | 
॥ ५०॥ yeu 

सुः वे्टनमेव दथैयति--तिचतुरिति ॥ ५२ i 
waa Guat gets यन्त मन्व Zac सकलजगन्मयोत्यादह-- 

यदेत्यादिना । व्रिुणिता fagfeara खरूपिणोल्यधं; । लिकोणघम्बन्धान् 
तिगोजावकान् मन्तानस्या विभूतित्ेन कथयति--शक्तिरिति। गूढ्मूर्तिः 
शकिस्तदा प्रतीयत इत्यन्वयः । गूढ़मूरतिः gaat: । मृतिं विशिनशि- 
कामाग्निनादाकेति | कामः कामराजबोजं मध्यमबोजानोल्यथैः। aftaaiaa: 

प्रथमबोजानोत्यर्थः। नादः नादप्रधानानि ठतोयबोजानोलर्थः। कामाग्नि- 
areata मूरतिमन््रोदारो वा दर्भितः। कामः $कारः। अग्नो रेफः । नादो 
हकारः । आत्मा बिन्दुः । षं हरिहर sedated भवति । ओमत्मेति । 
अकारोकारमकारालभेल्यथंः 1 हरेमात्मेति) हकाररेक्षिमात्मेलर्थ॑ः ॥ ५३।५४ ॥ 

विभूल्यन्तरा्युक्तविद्याथेरूपाण्याह--तिगुणा सेति | त्रिरेखास्विकोणरेखाः | 

सच्मादोति। परादौत्यथंः । पञ्चपञ्चेति पञ्चविंशतितख्ादिकम् उक्तम् । 
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परञ्चानामच्राणाञ्च वर्णानां मरतां तथा | 

गुणिता सा यदा षोढा कोशोभिरसमभेदिनौ ॥ ५८ 
तदा षड़गुणिताश्यस्य यन्वस्य च विभेदिनौ | 
यदा मा सघ्रगुणिता asa GANT ॥ ve 

मेदैरहायेः शान्तान्तैर्भियते सप्तभिः पृथक् | 
अकारश्चाऽप्युकारश्च मकारो बिन्दुरेव च ॥ go 
नादञ्च शक्तिः शान्तञ्च तारभेटाः समौरिताः | 
हकारो रेफमाये च बिन्दुनादौ तथेव च ॥ ६१ 
शक्तिशन्ती FWA: शकतेभ॑दाश्च सप्तधा | 
अद्गभ्योऽस्याश्च सप्तभ्यः सप्रधा fas जगत् ॥ er 
लोकाद्धिद्दौपपातालसिम्धुग्रहसुनिखरैः | 
धात्वादिभिस्तथाऽन्येख सप्तसंद्याप्रमेदकेः ॥ ६३ 
ASEM सा गुणिता तदा प्रक्षतिभेदिनो | 
aera fe वखाशामादटलृतिं विभेदिनी ॥ ६४ 
दशधा गुणिता नाडौमसाशदिविभेदिनौ | 
दादशात्मिक्यपि यदा तदा राश्यकंमूतियुक् ॥ ६५ 

वर्णनां पोतादिभ्रूतवर्णनाभित्यथ; । मरुतां प्राणटौनाम् ॥ ५५।१५६।१७।५८ ॥ 
लोका भूम्यादयः। भेर् निषध Sage हिमवननोल खेत sige: पवेताः | 

जम्बू BA शाल्मलो कुश HY णाक पुष्कर दौपा; । अतल वितल सुतल गभस्ति- 

मन्महातल निवल पातालाः सप्त । तारे सुरा त दधि चोर MEET: सिन्धवः | 
गहाः सूर्यादयः | भरदाज काश्यप गोतमात्रि विश्वामित्र जमदग्नि वसिष्ठा सुनयः | 

षड्जे गाख्ार चैवत् मध्यम् पञ्चम निषधाः खराः । धातवः लगादयः | अावहा- 
दिकमादिशब्दाथेः। अव्र सप्तात्मकात् तारादेः सप्तविधजगदुत्पत्तिकथनं aa 

तत्तद्गुणितसंख्यामनः तत्तदात्कजग दुत्पत्तरुपलच्णएम् Weng on ६१।६२॥६२॥ 

प्रक्ततयोऽ्टप्रक्ञतयः । अनन्त वासुकि तत्क कर्कोटक पड्म BET शङ्पाल 

गलिका अयः । धरभुवसोमापाग्निवायुप्रत्युषप्रभासा वसवः । मातरो ब्रह्मा 
WNT । शवं भव SET MAMTA महादेव पश्पतयो मूर्तयः ॥ ६8 ॥ 

नाद्य; सुषुमराद्याः | छद् गुध तालु वदनोदर ने करटभ्वरमध्य शङ्क गुदा 
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wag sented खरानपि | 
aay तथा यन्तं Taey aA | 
TAME प्रगुणिता प्ञ्चाशदर्णभेदिनौ ॥ €६ 

पञ्चाशदंशगुिताऽथ यदा भवत् सा 

देवी तदात्मावनिरैशितदिव्यभावा | 
सोषु्रवत्मसुषिरोदरनादसङ्गात् 
पञ्चाशदौरयति प॑क्िश एव वशन् ॥ eo 

इति श्रोप्रपञ्चसारे दितीयः पटलः | 
waite, आदिशब्देन वाय्वग्निदशकादिकां aaa | 

अर्का धाताद्यः । सूतेयः केशवाद्याः | सवरा अपिनपुंसकाः ॥ ६५।६६ ॥ 
« faguifey अयमाश्वः-- aa खाधिहान मणिपुरकानाहत विश्बि- 

लञ्िकाक्ना कला Amy तिचतुष्यञ्च Wane दए दादर पञ्चाण्दलानि पचानि 

सञ्धिन्् तेषु इन्णेखभः यर ga इत्यन्तान् wala वर्णान् स्मृत्वा किकासु 

अकारोकार मकार बिन्दु नाद शक्ति ्णन्त शन्यतोत निविंकल्यान् इटदेवताकारान् 

aa दलेषु तत्परिवारल्ेनोक्तां विशवूतिं स्मृत्वा । awa: संपूज्य 

संहत्य ्रखृतमाखावयेदिति ॥ * ॥ 

एवं श्िशवाक्यगताकत्तरानुसारेण कुरडल्यवसखानविेषमभिधाय नित्यसिद- 

माटकाच्षररूपैणपि वदन् उपसं हरति-- पञ्चादंगेति | 

ad देवोलमिति तदाह-आलेति। प्रा्चिदानन्दरूपपुरुषभावेतयर्थः | 

नादसङ्गः पथ्यन्तो सध्यमात्भावः ॥ ६७ ॥ 

इति सौोपद्मपादाचायं लते प्रपञ्चसारवि वरणे 
दितीयः पटलः | 



Sata: पटलः | 

अथोभयात्मका वर्णाः स्युरग्नौषोममेदतः | 
त एव स्युस्विधा भूयः सोमेनागिविभागतः ॥ १ 

खराष्याः षोड़श प्रोक्ताः स्पर्णाख्याः पञ्चविंशतिः । 
व्यापकाञ्च दशैते स्युः सोमेनाच्यात्मकाः क्रमात् ॥ र 
एषु खरा इखदौघंमेदेन दिविधा मताः | 
पर्वा SS: परो द्धौ बिन्दुसर्गान्तिकी च ती ॥ ३ 

एवं वणेनिष्यत्तिप्रकारमभिधाय तदिभूतिकथनाय ठतोयपरलारन्बः | 
अथेति । अथशब्दो हेलथं; । यस्मात् प्रा्चिदग्नोन्दुभावात् शक्यखतदोधितिः 

जाता वर्णः तस्मादिल्यर्थः | स्ववर्णेषु अकारं शोऽग्न्याकलकः पुरुषांश; । इतरः 

TRA: MAT: | प्रकाशप्रकाश्यांशाभ्यां वाऽगनोषोमात्कलत्वं स्वरव्यज्ञनेदेन 

वा समविभागतो at) अनेन च प्रपञ्चयागादिषु अग्नोषोममन्तौ सूचितौ। 

सतारशक्यादिपूवैकम् आदिटान्तसुक्ला सोममण्डलाय नमः खः खाद इति वा 

सोममन्तः ! इतरोऽवशिष्टः । 

पुनरप्यत्तराणां व्याप्तान्तरमाह त एवैति | fast रूपञिनातकमिति द्रव्यम् | 

अग्नोषोमावकल्वं gata खरस्यशेव्यापकभेदेन वा सोभेनाग्यात्म रत्वम् | 
अनेन च प्रपञ्चयागादिषु मणर्डलतयमन्ताः सूचिताः | 

स्वरानुक्रा सोममण्डलाय नमः aefa वा सोममण्डलमन्तः। इतरत् 

इयम्बूह्यम् ॥ १ ॥ 

अष्टतिंश्त्कलान्यासे तत्राणप्रतिष्ठामन्तांणप्रद्ैना्े तदुव्यापकमन्त्रां शो्ाराथे 

चाह-सखगरख्याः षोडशेति | 
अ सोममण्डलाय पषोडशकामकलाव्मने साममयमर्डला त्मने अरन्तराकनें 

परमासने नमः। उ सयेमण्डलाय दादशाककलाकने यजुर्मयेत्यादि 
समानम् । मं वङ्किमर्डलाय दशधम्कलासने छद्धयेत्यादि समानम् । इत्येते 

मरण्डलमन्ताः | 

असूचितमंशान्तरम् sata किचित् सूचयिव्यति ॥२॥ 

सखराणाभेव प्रथगव्याधिं दर्शयन् तेषाम् अष्टमूर्तिंतच्छह्यादिवाचकल्वाय 
दिप्रकारत्वमाह-एष्विति ॥ ₹ ॥ 



ठतोयः पटलः देर 

MITER मध्यमं यच्चतुष्टयम् | 
वर्णानामागमधनेसन्नप॑सकमीरितम् ॥ ४ 

तचचतुष्क सुषुन्नास्धे कुर्यात् प्राणेऽयनख्ितिम् | 
SANA प्राणाख्य स्यातां दचोत्तराये ॥ ५ 
equated छखदौर्घाः पञ्चोदयन्ति च | 
भृतभूतकलाभिस्तदुदयः प्रागुदौरितः we 

खराणां wade - आव्यन्तेति। अवशिषटहखपच्चकस्य 
qua दौषेपञ्चकस्य aie चाऽवगन्तव्यम् । विन्दुविस्मौ च स्नपुरुषादयनुगती | 

आगमधनेरिल्ययम्ः-अनुत्तराकार पुरुषस्य ्रानन्दाकारकतौच्छेवारेशने- 
कारोन्ञेषोकारानन्तरस्रूनतोकारावसायां एथिव्यादिविलयादवशिष्टानि waar 
वस्यारूपाणि अक्तराण्य किञ्चित्राणोति नपंसकशव्देनागभेषु उच्यन्त इति ॥ 8 ॥ 

स्रो पुरुषभागयो म॑ध्यखलत्यं नपंसकते Gaara वदन् तेषां विनियोगमाह - 
तचतुष्कमिति। agar सति प्राणे अयनसंक्रान्तिरूपां fafa कुर्यादित्यर्थः | 
तदानीं तेषासुदवस्त्रधानानां च aarti तत्रापि sacra दक्तिणसंक्रमणे | 
दोषयोरितर संक्रमण इत्यवगन्तव्यम् | 

अनयनेऽपि अयनकायंसिद्धयथंम् अआध्वासिकमयनमाह - दच्तोत्तरस्य इति | 
बाद्यघटिकापञ्चकेन बआध्यालिकमयनम् उक्तविधविलम्बस्यापि अनुपपत्तौ 
श्वासोच्छसयोरेव कालावयवसम्मादनं द्रष्टव्यम् । तत्र ष्वासोच्छासावकानि 
asada द्रष्टव्यानि । अहोराचात्मकौ वा श्वासोच्छसो । 
URAL वा अयनात्कौ वा इच्छावशेन ज्ञातव्यौ ॥ ५॥ 

इहखदोर्घाणां तद्मधानानाम् अम्नोपोमस्तोयुरुषावयातलकानां च मन्ताणम् 
अयनयोरुदयं वदन् तेषां वोर्येद्नवकालं सूचयति - दक्सव्यस्ित इति चशब्दः 

तव्रधान मन्त्रग्रहनक्तचाद्युदयसमुचयार्घ; । तत्र चहरादिप्रधाना आग्नेयमन््ाः | 

वौषडादिप्रधानाः सौम्याः! ease: पुरुषाः area: च्तियः। 
नमोऽन्ता नपुंसका; । ते च वश्च शन्ति TANT WAIT प्रशस्ताः । भूतभूत्- 
कलाभिः सदहोदयन्तोति सम्बन्ध; । भूतकला frau: aa राशिषु 

एकेकघटिकायां वायुग्निभूजलाकाश्ूतानामुदयः । 
केन प्रकारेणोदय इति पुयटयोर्भयोरिलयादिनोक्तः। स इत्याह-तदुदय 

इति॥ ६ ॥ 



४० खोप्रपञ्चसारतन्तम् 

fara च यौ प्रोतौ ती सूर्यंशशिनो क्रमात् | 
तयोर्विकारविस्तारः पुरस्तात् संप्रवच्यते ॥ ॐ 
स्पर्ण्णख्या अपि ये वर्णा. पञ्चमञ्चविभेदतः | 
भवन्ति पञ्चवर्गासदन्यश्चात्मा रविः स्मृतः ॥ ८ 
चतुवि प्तितवाख्यास्तस्म्मादर्णाः परे क्रमात् | 
तेन स्पर्णा्ञराः सी राः प्राणाग्नौलाम्बखात्मकाः 
व्यापकाश्च दिवर्गाः स्युस्तथा पञ्चबिभेदतः | 
शशौनाग्नात्यिता यस्मात् खरस्पगनव्यापकाक्षराः ॥ १० 
तत्िभेदससुद्ता Bets शत्कला मताः | 
खरः सीम्याः TNA: सौरा यादाञ्च ASAT: ॥ ११ 

खरां Hwa डेतं वदन् निन्दुसगयोस्तच्ं कालनिवतकंल्वेन इतरखरवत् 

alana चाह -जिन्दुसर्गाविति । अनेन caret कालरूपतिष्यासकत्वं 

कार्यौनुसारेण विसर्गादियोगश्च सूचितः | 

पुरस्तादिति। स; समेश्नेषित इत्यादिनेत्य्;। अथ वाऽजप(पटलेऽन्येषु वा 

बिन्दुविसर्गान्वितेषु मन्तेवित्यथं; ॥ ७ ॥ 
एवं खराणं anf dae चाभिधाय स्पष्णनां सौरत्व' afi च वदंस्तेषां 

भूतेन्दिथमातरादिसम्बन्धयोग्यत्वाथं' पाञ्चदिष्यसप्याह -खर््णख्या इति । अन्त्यो 

मकारः पुरुषः । Gs: जोव; । भादयः प्रक्षतिबुद्धहंकारमनांसि । तम्मात- 

योत्वागाकाशादय इतरा aut इति क्रमेण चतुविं श्तित्चयोगः। aula 

आमा रविः खावयकेषु श्रनुगतो यस्मात् तन स्यर्णीच्रा; सौरा इत्यथैः । प्राणाग्नो- 

लाग्बुखातसका इति न चतुरविशतितच्वसम्बन्धक्रमः। किन्तु स्प्णानाम्यालं 

स्रवत् भ्यते; सह उदयक्रम उक्त इत्यवगन्तव्यम् ॥ ८ ॥ <€ ॥ 

व्यापकानामप्युदयक्रमं वदन् पञ्चशतो वगेदयत्वमाह--व्यापका इति । तथेति 
प्राणाग्न्यादिक्रमः सूचितः | अआग्नेयलं तु व्यापकानां कसिंहाख्यकालाग्निरूप- 

्कारान्तत्वेन वच्छति भुवनं कषत इति । अत्र पञ्चाशदर्णभ्यः कथमष्टतिंशत्कलो- 

त्पन्तिरिव्याशद्च शश्यादिकलारूपतियिमासश्चाजकादिसंबन्धेन व्णनासष्ट- 

तिंशरसंख्यल्वादिति वदन् न्यासे मण्डलमन्तैः व्यापकं कलानां adit च 

सूचयति- भोति ॥ १० ॥ 

सब्बन्धविशेषमाह--खर रित्यादिना ॥ ९१ ॥ 

[1 ॥ < 



Baa; पलः ४१ 

TST दादश दश संस्याः स्यः क्रमशः कलाः | 
TU एव AT पञ्चभदेस्तु भूतगः ॥ १२ 
GATT समुत्पन्नाः पञ्चाशत्संघ्यकाः कलाः | 
तेभ्य एव तु ae: शक्तिभिरविष्णमूर्तर्यः ॥ १३ 
aaa माभिः सादं तेभ्यः स्य॒ eA: 
तेभ्य एव तु पञ्चाशत् Bites ईरिताः ॥ १४ 
याभिसतु मन्विणः सिद प्राप्रयुर्बाच्छिताथंदाम् | 
TAT मानदा पूषा तुष्टिः get रतिर्धृतिः ॥ १५ 

शशिनो चन्द्रिका कान्तर्ज्यीत्खा a: प्रीतिरङ्दा | 
पर्णा पूर्णाखता कामदायिन्यः खरजाः कलाः ॥ १६ 

तपर[पि]नो ताप[पि]नौ var मरौचि्ज्वालिनौ रुचिः । 
OIA भोगदा विश्वा वोध[धिनौ are fT Bar ॥ १७ 
AAA वसुदा: सौराडान्ता दादशेरिताः 
धमार्चिंरुप्मा ज्चलिनौ ज्वालिनौ विस्फुलिङ्गिनी ॥ १८ 
सुश्रीः सुरूपा कपिला इव्यकव्यवडहे अपि । 
याद्याशंयुक्ता TRI दश धर्मप्रदाः कलाः ॥ १६ 
रुष्टिकटद्धिः सतिर्मैधा कान्तिलंच्छीर्धतिः स्थिरा । 
fafa: सिङ्िरकारोल्याः कला दश समौरिताः ॥ ₹० 

अकारप्रभवा ब्रह्मजाताः स्युः CEI कलाः | 
जरा च पालिनौ शान्तिरै्वरौ रतिकामिकषे ॥ २१ 
वरदा ह्वादिनौ प्रोतिरदीर्घाश्चोकारजाः कलाः | 
उकारप्रभवा विष्णुजाताः स्युः स्थितये कलाः ॥ २२ 

पच्चाशत्कलान्धासे वर्णप्रए वां णभ्टूततत्सम्बन्धिसवेयोगं च खचयति--वर्यभ्य 

इति। कामदायिन्य इति सण्डलमन्त्ां शः afaa | उत्तरयोः वसुदा TET 

इति पदाभ्यासः सूचितः ॥ १२ ॥ १३॥ ASU WAM १६ ॥ VON Rs ॥ १८॥ 

THO इत्यकारयोगः THAN | ब्रह्मजाता इत्यादिनापि aaa: | 

& 



RQ खो प्रपञ्चसारतन्तम् 

तोच्छा at भया निद्रा तन्द्रा चत् क्रोधिनी क्रिया । 
उत्कारौ चेव BIW मकाराच्चरजाः कलाः ॥ २२ 
मकारप्रभवा शुद्रजाताः संहृतये कलाः | 
विन्दोरपि चतः सुः Tat भवेताऽसुणाऽसिता ॥ २४ 

निदत्तिश्च प्रतिष्टा च विद्या शन्तिस्तधेव च । 
staat दीपिका चैव रेचिका मोचिका परा ॥ २५ 

BAM सृच्छाखटता Wawa चाप्यायिनौ तथा | 
व्यापिनौ व्योमरूपा स्यात् अनन्ता नादसम्भवा ॥ २६ 

नादजाः षोडश प्रोक्ता भुक्तिसुक्तिप्रदायिकाः । 

केशव नारायण माधव गोविन्द विष्णव; ॥ २७ 

मघुसुदनसंन्नश्च aaa: स्थाचिविक्रमः | 
वामनः शौधराख्यश्च हषोक्षेशस्त्वनन्तरः ॥ रट 

पद्मनाभस्तथा SAS वासुदेषयुक् | 

BEIT Tele: सानिशुद्धः BARAT: ॥ Ve 

ततश्चक्री गदौ शाङ्ग ast शङ्खी इलौ तथा | 
मुषलौ शलिसंज्नश्च भूयः at TASTER ॥ २० 

मुकुन्दो नन्दजो नन्दो नरो नरकजिदरिः | 

BU: सत्यः सात्वतश्च भौरिः शरो जनाद॑नः ॥ ३१ 

भूधरे विष्वमूतिशच वेकुरठः पुरुषोत्तमः | 
बली वलालुजो बालो हषघ्रश्च इषस्तथा ॥ ३र 

हसो [सिंहो] राहो विमलो सिंहो मूर्तयो लाम् | 
कीर्तिः कान्तिस्तुषटिपुष्टी ata: लान्ति; क्रिया दया ॥ ३३ 

मेधा च इर्षा श्द्वाद्वा UST Wat: सरखती । 
Mat रतिश्च संप्रोक्ता क्रमेण ख रशक्तयः ॥ २४ 

बिन्दुना fae नादजाः सदाभिवजा इति दर्टव्यम्। सुततिविन्दुकलाञ॒ 
योज्या ॥ २०-- ५२ ॥ 
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जया दुर्गा प्रभा सला चर्डा वाणौ विलासिनौ | 
विरजा विजया विश्वा विनदा सुतदा द्युतिः ॥ ३५ 
द्धिः date: शुद्धिश्च भुततिर्मतिम॑तिः चमा । 
रमोमा aifeat frat वसुदा वसुधाऽपरा ॥ ३६ 

परा परायणा FeAl सन्ध्या प्रज्ञा प्रभा निशा | 
अमोघा विद्युता चेति शक्तयः सव॑कामदा; ॥ ३७ 
दमाः पञ्चाशदुदिष्टा नमोऽन्ता वणपूविकाः 
सधातुप्राणशत्तयात्मयुक्ता यादिष Tay: ॥ ३८ 

शरी करोऽनन्तसृच्छी च विमूरतिरमश्वरः | 
अर्घो भावभूतिश्च तिथिः स्थाणुहराद्वयः ॥ Be 

भिण्टीशो भोतिकः सदयोजातश्ाऽनुगहे्वरः 
TATE महासेनः स्युरेताः STATA: ॥ ४० 
ततः क्रोधौ श AIST परञ्चान्तक शिबोत्तमाः | 
TARTS कूर्मकनेवाख्यचतुराननाः ॥ ४१ 
Gay शर्वं सोमेश्वरान्ना लाङ्गलिदारुकी | 
अद्धनारीप्वरश्ोमाकान्तश्चाषाटिदण्डिनौ ॥ ४२ 

अद्विर्मनश्च मेषश्च लोहितश्च fret तथा । 
छगलणडदिरण्डौ च महाकालकपालिनी ॥ ४३ 
भुजङ्गेशः पिनाकौ च GRATE वकस्तथा | 
A गश्च नकुलौ शिवः संवत्तकस्ततः ॥ ४४ 

ूर्णीदरौ च विरजा ढतीया शारमलौ तया । 
Teast वत्तलात्तौ च दौघंघोणा तथेव च ॥ By 
सुदीर्घसुखिगोसुष्यौ नवमौ दौधजिह्धिका | 
कुण्डोद्ध्वकेण्यो च मुखी विक्ततपूविका ॥ ४६ 
सज्वालोल्काभिया विद्यासुखष्यः सः खरशक्तयः | 

महाकालीसरखलयी सव॑सिद्धिसमन्विते ॥ ४७ 
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मरौ वैलोक्यविदा च तथा मन्तात्मशक्तिक्ष | 
भूतमाता लम्बोदरो द्राविणौ नागरौ तथा ॥ ४८ 
वेखरौ age चैव रमि वरिणी तथा | 
कोटरो पूतना मद्रकालौ योगिन्य एव च ॥ ve 

visa गजिंनो कालराति कुटि[जि]न्य एव च | 
कपटिनो ABST जया च सुसुखेष्रवरौ ॥ ५० 
रेवती माधवौ चेव वारणौ वायवी तथा | 
THT चाऽन्या तयेव सहजाद्नया ॥ ५१ 
aang व्यापिनौ मायेव्याष्याता aia: | 
इत्य॒क्तस्िविषो न्यासः क्रमात् सवसड्धिदः ॥ ५२ 
चन्दनबरुचन्दनागुरुकपुरो शौररोगजलयघुखणाः | 
कङ्घोलजातिमांसोसुराचोरग्रन्िरोचनापच्ाः ॥ ५३ 

पिप्पलविलवगुहारणदणकलवङ्ा ह कुभ्थिवन्दिन्यः | 
सोडुम्बरौकाश्मरिकास्यिराजदरपुशिकामथरश्खाः ॥ ५४ 

प्रचागिमन्धसिंदोकुशद्दर्भाञ्च छष्णदरपुष्यो | 
रोडिणलुणडुकाद्रहती पाटलचिचातुलश्यपामार्गाः ॥ ५५ 
शतमूलिलतादिरेफा विष्णुक्रान्ता मुषल्यथाञ्चलिनो | 
zat शरोदेवोसडे तयेव लच्छौसदाभद्रे ॥ ५६ 

आदौनामिति कथिता वर्णानां करमवश्ादघीषधयः। 
गुलिकाकषायभसितप्रभेदतो निखिलसिड़दायिन्यः ॥ ५७ 

यथा भवन्ति देहान्तरमौ पञ्चाश्चदक्षराः | 
येन येन प्रकारेण तथा वच्यामि aaa ॥ ue 

अ्रोषधिकथनप्रयोजनमाह--गुलिकेति 1 भसितादिकरणप्रकारासु उत्तरत 

उच्यन्ते ॥ ५२॥ ५8६ ॥ भर ॥ ५६॥ ५७॥ 

पञ्चाशदंशगुरितेत्यव पञ्चाशदोरयति पंक्तिण एव वर्ण्णन् इतयक्ञानां वर्णनां 
विभूतिमभिधाय तदोरणादिप्रकारं वक्तसुपक्रमते-यथेति। खरूपतो यथा 
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समौरिताः समीरेण सुषुमारन्धूनिगंताः | 
व्यक्तिं प्रयान्ति वदने करटादिद्यनघट्िताः ॥ ve 

SEGA बायुरटात्तं कुरुते खरम् | 
नोचेग॑तोऽनुदात्तञ्च खरितं तिथंगागतः ॥ ६ ° 
अर्धेकदििविसंष्याभिर्माचाभिलिंपयः कमात् । 
सव्यञ्चना इहखदीषेष्तसंज्ना मन्ति ताः ॥ ६१ 
अकारेकारयोर्योगादेकारो वं इष्यते । 
तस्यैवेकारयोगेन स्यादेकाराच्चरं तथा ez 

उकारयोगान्तस्येव स्थादोकाराद्नयः खरः | 
EN on 

तस्यैवीकारयोगेन स्यादौ काराद्वयः WT ॥ ६३ 

सम्यच्चराः YA AAT सर्वाथ॑साधकाः | 
वयवैयोव्य॑क्तिः लीः सम्यक् प्रद् श्यते ॥ ६४ 

भवन्ति खरमाजाखन्धिख्यान प्रयलभूतषद्कम॑सच च येन येन प्रकारेण भवन्ति 

तथाच वच्यामोत्यथै; ॥ ५८ ॥ 
खरूपनिष्यत्तिप्रकारमाह --समोरिता इति ॥ ५९ ॥ 

वर्णनां युरुषपरलत्युभयवाचकतया प्रयोगे खरविशेषं विवक्चत्राह --उचवैरिति । 

उन्मार्ग washers व्याख्यानम् । तिर्यक् रागतः मध्यतः प्रसरन्निल्थंः ॥६०॥ 

पापच्थमोक्षाप्यायनविनियोगी वर्णनां माचाभेदं ख्चयन्नाह-- अर्धेति ॥ ६१॥ 

सर्वेषाभेव वर्णनां प्रक्षतियुरुषवाचकत्वसिडये अ्रध्यामकलम् अभिप्रेत्य 

कैषाञ्चित्सन्धिं वदन् इयावमकतामाह--अकारेकारयोरिति ॥ ६२ ॥ ६२॥ 

तषां प्रकषतिपुरुषवाचकमन्लमाह-- सन्ध्यत्तरा इति । प्रकतिपुरुषामकोऽ a 

सरवार्थस्तस्य साधका; वदाचका TAA । रएषाख्षिच्छन्दसो माढकोक्ते । देवता 

aia! तत्तदर्णीदियुतैः atu: सुद्राभयशकवरदकरो fey: 

शुक्ञरक्लभागदयः पर्तिपुरूषाकः कोऽपि देवो Ga: 1 वणं ऋवणेयोरङ्गविशेषं 

वदन्नितरेष्वपि तं सूचयति-छवसंव्षयोरिति। द्टवरणव॑णंयोमन्वयोः aia: 

व्यज्यते अनेनेति व्यकिशब्देनाऽङ्गसामान्यसुयते | AT लकाररेफयोः । सम्यक् 

लां लौं रां रोमि्यादिप्रकारेण प्रदुश्यते | मूलागमेष्वित्यथेः। इ उ एशे 

at ज्र वर्णानां यकारवकारयोः विन्दुसगंयोगो gear ॥ ६8 ॥ 
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बिन्दुसर्गात्मनोव्यक्तिममसोरजपां वदेत् | 
ABA निःसरम् सै; प्रायोऽचामेकतः परः ॥ ६५ 
नश्वरः सर्गं एव श्यात् AAT सप्राणकस्तुं हः | 
स सर्गः Aaa: कण्ठे बायुनाऽकादिमीरयेत् ॥ ce 

at स्पर्भनमावेण कं खरस्यशंनात् तु खम् I 
स्ोकगन्बीरसंस्पर्णात् Tal ङश्च बहिगैतः ॥ eo 

विसर्गस्तालुगः सोष्मेशं zy यं यथा | 
छटुरेफषकारांश्च मूर्धगो दन्तगस्तथा ॥ ६८ 
रतवर्मलसानोठादुपृूपष्मानसंज्ञकान् | 
दन्तीष्ठाभ्यां ay तत्तत्स्यानगोऽर्णान् समीरयेत् ॥ ce 

बिन्दुसरगाङ्गेषु हकारसकारयोगमाह--बिन्दुसरगा्नोरिति । बिन्दुसरगात्नोः 

अमसोरिति aaa) eaten: बिन्दुस्गयोख्च क्रमेण युरुषात्मकलं 

प्रकत्याव्कलव च AMAIA | स्थानसाम्यमकारयोगञ्च । अरतोऽकाराङ्गष्वपि 

इकारयोगो ST: | 

aq wien बिन्दुविस्मन्लयोः स्थाने कथमकारोचारः। ततश्च कथं 

तयोः हकारसकारसंयोग इति। नैष दषः । तयोरभिव्यक्र्घ॑त्वेनाकार- 

सम्बन्धोपपत्तेरित्याद--कण्डादिति। तुशब्दः शङ्गाव्याह्यथैः । प्रायः खषटिरूप- 

गरकषतिप्रतिमटः; संहारातकः पुरुष; प्रायः तद्ाचको fafa: । सग- 

स्त्मतिभट बिन्दुश्च अचामेकतः प्रधानतः अकारात् पर इत्यथ; ॥ ६५ ॥ 

अतत्मरल्रेऽनभिव्यक्तिदोषमाह--नण्वर इति । सगं एव चेत् केवलः स्यात् 

afe wat: स्यादित्यर्थः । बिन्दोरपि उपलक्लणार्थमेतत्। «gad सकारहकारौ 

परकततिपुरुषवाचकौ । कथं तहिं हकारस्येव पूर्वै सवेवाचकत्वसुक्तमिति । नायं 

दोषः । gaat उभयाव्क त्वादि सोष्या सप्राणकसु ह इति । उसा 

बलं शक्तिः cata: स एव प्राणः कः प्राणस्य प्राणः पुरुषः | 

एवं हकारस्य प्रकतिपुरुषात्मकत्वमभिधाय तदेव प्रपञ्चयन् तस्य प्रकलति- 

प्राधान्यमाजित्य सर्बैवर्ण्णदिकारणत्वमाह --स सग इति। अकादिं वगेमिति 

छेदः । तत्रैव वणैविशेषाभिव्यन्ञकं प्रयलविशेषमाद--सखशंनमातेशेति । aw 
साग्निः, इञ शश्चेति छेदाः । उपसंहरति- तत्तदिति ॥ ६६।६७॥६८॥६८ ॥ 
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Fal: पच्च परे च सबिविक्लताः पञ्चाथ बिन्दुन्तिका 

RII: प्राण्डताशभूकखमया Mary शार्णन्तिकाः 

खान्ताः TIAN: क्रमेण कथिता भूतात्मकास्ते पृथक् 
तैस्तैः प्रञ्चमभिरेव वणं दशकेः स्यः स्तम्धनादयाः क्रियाः ॥ oe 

ऊट्गदादिललाः कोनसौ चतुर्था्णका वसी arc: 
द्यैव fealacat बह्धरदन्दुयोनिकादियषाः ॥ ७१ 

मरूतः कपोलविन्दुकपञ्चमवर्णणः Wet तथा Area: | 
मनुषु परेष्वपि मन्तौ करोतु कश्भाणि तख संसिद्ध ॥ ७२ 
WAAAY पार्थिवैरपामच्चरेश्च परिवर्णादिकम् | 
दाहशोषणसशन्यतादिकान् बह्िवायवु वियद लरे्चरेत् ॥ ७२ 

दशमिदंशभिरमीभिनमोऽन्तिके दन्द शश्च बिन्दुयुतेः 
योनेमध्ये कोणवितये सध्ये च संयजेन्मन्तौ ॥ ७8 

वरण्णनासुक्तमेव qaqa विशदयन् तान् स्तम्भनादिषु विनियुङ्क्ते सखा 

इति। अडडउक्टृद् इति इसवाः। wader आदयः पच्च! एशे 

at Ao एते बिन्दन्ताः सन्धिविक्लताः। Waa a ह इत्यन्यो वर्ग; ॥ ७० ॥ 
॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७२ ॥ 

स्तम्भनादिप्रयोगप्रकारमाह- दश्भिरिति। stat नमः। एं gam 

च॑टंनमः। तंपंनमः। यं षं नमः। इत्यादि मन्तप्रयोगप्रकारः। योनिस्िकोणं 

तस्य मध्ये प्रथमो wai दितीयटतोयचतुर्थी;ः अग्रादिकोशेषु। पञ्चमो 

मध्य एव संयजेत्। संलिख्य af वा पूजयेत् । मन्तोति पिदमन्तस्यायं 

प्रयोग इति सूचितः। मध्ये पञ्चोक्लतभ्रूतवोजं लिखित्वा तदिन्दर््वाधोभागादिषु 

साधकसाध्यकर्मयोगो wana सचितः। एतच्च यन्तं पार्थिंव- 
award waa | परिवष॑णादिष्वपि आप्यादिमण्डलगतानि यन्ताणि । sai: 

इति यन्रजोवं मध्यवीजाधोमागी न्यत् । va: संह इति मध्यजोववोजवतुदिज्ञ 

मध्याभिसुखं gear लिखेत्। यन्तराजाय far? वरप्रदाय धोमहि 

तन्नो aa: प्रचोदयात् इति गायतो । guisefeg पदमवत्सु यन्तेषु. दलेषु 

लेख्या asfenfegdiddd ddd st च्रं इति यन्वहृदयम् । ततो 

यथावकाशं प्राणप्रतिष्ठामन्वः | यन्बसामान्यमपि मन्त्रोत्यनेन सूचितम् ॥ ७४ ॥ 
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ूर्वीक्लादिन्दुमाचात् खयमथ रबतन््ावतामभ्युपिता- 
ऽकारादौन् are कादौनपि तदनुगतान् पञ्चविंशत्तथेव | 
यादौन् संयुक्तधातूनपि गुणसहितैः पञ्चभूतेश्च ताभि- 
स्न्मावाभिव्यंतौल vata हन्ना भवैद्व्याप्य विश्वम् ॥ ७५ 

इति श्रोप्रपञ्च सारे ठतौयः पटलः ॥ 
एवं पटलतयोक्तां ख्ष्टिं संकेपेणाऽनु वदन् सहारमाह--पूर्वोक्तादिति । खय- 

fafa. fag wade waft: सा स्वयमेव बिन्दुतक्छलदारा रवतन्मा्तां 
TAMARA प्राप्ता सतौ अकारादोन् Wen खरान् कादोनपि 

पञ्चविंशत् खरानुगतानभ्युपेता संयुक्तधातून् यादौनपि adders: | अर्थामकता- 

सुक्तामाह--गुणसदितेरिति। तन्माताभिः लह यादोनभ्युपेतेति सम्बन्धः | 
संहारमाह--व्यतोल्येति । का यंजातमुक्तम् | aaa संहृव्येत्यथ; । विश 

सवे ब्रह्म तदु व्याप्य तेनाऽभिन्रतां प्राप्येत्यर्थः ॥ ७५ ॥ 
इति ओपद्चपादाचायंक्षते प्रपञ्चसारविवरणे 

SAA; परल; | 



चतुथः पटलः | 
अथ व्यवद्यिते aaa शक्तित्वमिष्यते | 
Raa जगति सततं रूटसंस्थितैः ॥ 
प्राणत्मकं चकाराष्य Fst तेन तदुद्धवाः । 
TSH: ख रेफोत्या शुणाश्चत्वार एव च ॥ २ 

एवं हकारस्य केवलस्य विष्वयोनिलमभिधायादौ मूलाणंश्ब्दोक्षद्ल्ेखाततां 
प्रास्य विश्वयोनिल aa चतुधंपटलार्नः | 

अधेति। अथशब्दो इतर्थः । तुतेन विवक्ितिमथ खयमेव दर्भयति- 
जगत्येवं व्यवसित इति । एवसुक्तेन प्रकारेण जगति कार्ये कारणत्वेन 
व्यवखित इत्यर्थ; | GMa । अस्य हकारस्य शक्तित्वं शक्तिवाचक- 
मन्तलवमिष्यते। कथभेकरूपस्य हकारस्य गुणत्रथासकशक्तिवाचकल्रमिति | 
नेष दोषः! वर्ण्णन्तरसंयोगः कतः wal वस्य ada मन्तलेटरित्याह 
-कछतक्षतयस्येति। कतेव्यमेव दभैयन् हकारं विशिनटि-रूढ़संखिमेरिति | 
रेफोढो ee; daa खित ई यस्मिन् हकारे स संख्ितिः cea diay 
विग्रहः। तस्य रूटृसंखितेः ईकाररेफसंयुकस्येत्यथंः। विन््ादियोगा्धें 
रूढृसंखितिं विशिनष्टि- सततमिति । ततः सहितं यथा भवति तथा ae- 
संखितेरित्य्थ; । ततः बिन्दुः । व्याप्तलात्तस्य । 

अन्योऽर्थः । जातस्य शिशोः सुखान्निगतानां वर्णनां व्याघ्यादिकमभिदहितं 

aaa uti wad वर्णनां तच्छे व्यवस्थिते अस्य वर्णचारकस्य पुरुषस्य 
शक्तित्वं जगन् मूलकारण कशक्वामकल्रमिष्यते | 

wade परिच्छिन्रस्याऽस्य उक्ताशक्तयातकल्रम् अनुपपन्रमिति चेन्र। 

न्यासध्यानयोगादिभिः योग्यत्वस्य सम्मराद्यमानल्रात् सम्प्रादितत्रा्च इत्याह- 
कतक्षत्यस्य जगतोति। जगति सवैतच्वामक WUT यच्यासादिकं कर्तव्यं तत् छतं 
यस्य साधकस्य स तथोक्तः | अतएव सततं रूढसंख्िते रूढा प्रसिद्वा संविदरूप- 
प्रक्ञत्यामकत्वेन स्थितिर्यस्य स asta: ॥ १ ॥ 
waa Bh वदन् साधकस्य प्रलत्यात्मकत्वसिडये seme 

न्ासमाह--प्राणातकमिति। प्राणे सत्येव मनोदेहयोः शोकजरादिधर्मव्छ- 
दशनात् तदालककारधमलवं षटुर्मीयामुक्म् ॥ २॥ 

ॐ 



५० खो प्रपञ्चसारतन्तम् 

पवनायाः पुथिव्यन्ताः स्यर्णादेश्च JT: सह । 
करणान्यपि चत्वारि सङ्ातञ्रेतनेति च ॥ ३ 

ईकारस्य गुणाः प्रोक्ताः षडिति क्रमणो Fs: । 
अकारान्तासत्वकाराद्याः TIM: षड्भ्य एव च ॥ ४ 
प्रमेदेभ्यः TATA इकारस्य महात्मनः | 
कारादास्तु चत्वारो THAT TAT: समृताः ॥ ५ 

एकारादिबिसर्गान्तं वर्णानां षट्कसुद्गतम् | 
दकारस्य VSS इतीदं मोड शाङ्गवत् ॥ ६ 

गुणचतुष्टयमाह--पवनादयया इति } वेषां GUNA डतुः- 

स्प््णयैरिति | पारतन््रमादा गुणशब्दः ! ag करणानि मनग्रादोनि । संघातोऽव- 

शिष्टकायेकारणसंघातः | चेतना चैतन्धाभ्यासः। Baum yfeafaat । 

अयमन MARA: | WU प्राण शरोर हकाराख्यं बोज॑॑बिन्दुसहितम् । 

ं प्राणाकने नम इति प्राणएवुद्धया व्यापयेदित्यथेः | तेन प्राणाककषेन हकारेण 

सद AERA: BEA; खाधारेषु न्यस्तव्याः | हं बुभुक्ञायै नमः। दं पिपासाये 

नमः। दं शोकाय नमः! हं मोहाय नमः। इं aus नमः। हं waa 

नमः । इति प्राणबुद्विदेषष्ठ यथायोग्यं न्यशेदित्यथं; । tater gu इति च- 

URS wat, रं saat नम इति af न्यस्य । 
रं वायुख्प्णभ्यां नमः। रं तेजोरूपाभ्यां नमः। रं अत्रसाभ्यां नमः। रं 

षृथिवोगन्धाभ्यां नमः | इति वक्कष्ृद्गु्यपादेषु Bafa: । करणन्यपोति । 

© ज्ञानशक्तये नम इति व्यापकं न्यस्य ई' मनसे aa ॐ बुद्धय नमः। 

eae नमः! ई" चित्ताय नमः । ई संवाताय नमः । ई चेतनाव 

नमः । इति मनव्रादिषु न्यसेदिलयर्थ; । geftfa प्रणव शक्तिभ्यां व्यापकं सूचितम् | 

अस्यैव न्यासस्य षोडशसरयोगमाह--ऊकारान्ता इति । तुण्न्दस्त ततदक्तर- 

युक्तश्वरयोगं सूचयति । इं बुभुच्छाये नमः । हां पिपासाये नमः इत्यादि । च्छं 

वायुस्य्णभ्यां aa) यें मनसे! यैं बुद्धये नम इत्यादो मन्त्राः | 
हकारस्य महान इति । तत्तदगेन्यासानन्तरं saat: सहितेन तेन तेन 

वर्णेन व्यापकं सूचितम्! evi fe et दुं इं हकाराव्मने नम इत्यादयो 
व्यापकमन्ता इति! इदं षोड्शाङ्गवदिति। तत्तद्योजयुतषोड़णस्वरानुक्काऽन्ते 



चतुथं; पटलः wR 

एभ्यः संजन्निरेऽङ्गेभ्यः खराः षोडश sa: | 
तेभ्यो वर्णान्तराः स्वे ततो मूलमिदं fae: ॥ 9 

ह caer व्यापकं सूचितमिति। एतैरक्तैः खरैरिदं बोजं साधकशरोरं च 
पोड्शङ्वदित्यर्थ; ॥ २॥8॥५॥ ६ ॥ 
gaa न्यासस्य विशेषमादह-एभ्य इति । wa उक्तेभ्यो हकारादि- 

विशिषेभ्यः खरेभ्यो quasar: सर्वगा; सवैवर्पणनुगताः खगः 
अकखादिन्ान्ता्तरसंयुत्ताः खरा; संजच्निर इत्यर्थः । 

अयमत्र प्रयोगक्रमः! दं अं वुभुक्तायै नमः। st आं पिपासायै नमः। 

हिं इई शोकाय नमः। इत्यादि स्थानं व्यापकादिकं पूर्ववदेव । अथवा 
पूर्वीलस्वरपारायण न्यासवदेव न्यासः कायं इति! षर्िंश््यासमेदा मताः | 

पुनरप्यस्यैव न्यासस्य भेदं सूचवति- तेभ्यो autem: wa इति । तेभ्यः 

हकारादिवि शिष्टाकखगघादिसंयुक्तषोडशसखरेभ्यो वुसुच्तादिभ्यश्च ante 

अकखादिषट्लिंशदग्णी; संजक्गिर इत्यथः | 
अयमत्र प्रयोगक्रमः। दं च॑ बुसुक्तायै नमः। vata qgyaws नमः) हं 

a खं वुभुक्तायै नमः। इत्यादि चान्तं समानम् । डं चां अं बुसुच्तायै नमः 

हं आं कं qaqa नमः! इत्यादि च्ान्तमेवभेव । हं अ; ॐ बुभु्वाये नमः 

हः कं qa a हं अः खं qa नमः! इलन्तं द्रष्टव्यम् । 

अकारपद्मदलेषु इत्ताकारश्रेषां न्यासः | युनः इं कं अं वुभुत्ताये नमः! इं वां 

कं बुभुक्तायै नमः इत्यादि षोडश्पर्यायाः काम्बुजदलेषु हत्ताकारेण न्यस्तव्याः 

नः इ खं अं बुसुक्वाते नमः। हं खं का वुसुच्ताये। हं खं खं as नमः 

इत्यादिका ब्रह्मब्रह्मपारायणवत् खाद्यम्बुजदलेषु न्यस्तव्या इति बुभुक्तान्याखमेदाः | 

अथ पिपासादिन्यासभेदाः | अथादौ हां होमादियुता ब्रह्मव्रह्मपारायणवत् 

आदिङृखैरेव संयोज्याऽकारा्यम्बदलेषु न्यस्तव्याः 1. अथवा ब्रह्मविष्खादि- 

पारायण्वद् दिवीयदीषीदिसंुक्ता न्यस्तव्याः । हां अं अं पिपासाये नमः 

तथा हां अं व fanaa नम इत्यादिकचान्तम् । हां आं अं fiona नमः 

stata पिपासा नम; इत्यादि विसर्गान्तमृह्यम् । हां अकं पिपासाये । 

डां कं कौ पिपासाये । हां वां खं पिपासाये serge । एनः हां खं च पिपासायै | 

हां खं कं format: vid खं पिपासायै इत्याद्यद्यं॑सवेम् । ततो 

मूलमिदं विदुरिति प्रतिपर्यायं सुखेन व्यापकन्यासाः सूचिताः ॥ ७ ॥ 

[1 a 

[1 [7 



भन् खोप्रपञ्चसारतन्तम् 

गतो वो बीजतामेष प्रारिष्वेवं व्यवश्ितः | 
ब्रह्माण्डं ग्रसमेतेन ATS स्थावरजङ्गमम् ॥ ८ 

नादः प्राणश्च जौवश्च घोषश्चेत्यादि कश्यते | 
एष परस्लीनियमितेलिंङगेशच सनपरंसकेः ॥ € 

रेफो माया बीजमिति विधा समभिधीयते | 
शक्तिः णौ; Bata; कान्तिलंच्छीमेधा सरखती ॥ १० 

गतो वो वोजतामित्यादिना षडध्वन्यासः सूचितः । वो awa ब्रह्मविष्णु- 

रुद्राणां बोजतां वाचकताभितोश्वरसदाश्रिवयोरपि उपलक्षणमेतत् । प्राणिषु अध्व- 
षट्कविशिष्ेषु जोवेषु एवसक्तेन प्रकारेण पञ्चमूर्यामकतवे सति अध्वाभिमानित्वेन 
व्यवखितः। अध्वोपाधिकप्राणिनियामक पञ्चमूर्त्यात्मना व्यवस्थित इत्यर्थः । 

तवराऽध्वानः संग्रहेणोचयन्ते। विस्तार स्याऽशक्यत्रात्। wart हिविधाः। 
वाच्यवाचकभेदेन । वाचको वणंपदमन्वभेदेन विविधः । वाचं च awyaa- 

कलाभेदात्। हं हिं दं हें होमिति वर्णः) sist हौ नमः शिवाय शिवायै 
इति वा पदपच्चकम्। सयोजातादयो मन्ाः। एथिव्यादौनि aaa, 

ब्रह्मलो कादौनि भुवनानि। ब्रह्माद्याः मूर्तयः कलाः। इति मूर्तिस्थानेषु 
न्यासः | अक्षरतत्वपदभुवनमन्तकलाक्रमेण न्यासः । हं नमः wea aa 

at नमो ब्रह्मलोकाय नमः। सद्योजाताय नमः । बरह्मणि नमः । इत्यादिक्रमेण 

मन्त्रप्रयोग द्रष्टव्यः । प्रणदेनेतान् कमेण संहृत्य योगः कायं इत्याह -- ब्रह्मारड- 

fafa) ब्रह्माणडमिल्दुपलक्षणम् | स्वस्याऽध्वजातस्य । and खावरजङ्गममिति 
मूत्येधिष्ठेयतया ध्यातस्य वत्तततच्वादिवर्विनः प्राणिजातस्यापि लय इतयु; ॥ ८ ॥ 

नाद इत्यादिना मूतिंलयानन्तरं मात्रान्यासयोगावाद | St नादामने। हों 
प्राणत्मने। एवं घोषजोव जिन्दुकला निरोधिका नादनादान्तादयोऽपि पादा- 

वारभ्य व्यापकत्वेन न्यस्तव्याः | 

लिङ्गन्यसमाह- एष इति । र पुरुषात्मने नमः। ई सत्रात्मने नमः | 
हं नपुसकामने नमः। st अलिङ्गाकने नमः। इत्येतै मन्त्राः सूचिताः | 
दक्तिणोत्तरमध्यभागव्यापकेषु न्यासः । एष इत्यनेन व्यापकमन्तः सूचितः । 

शक्तयादिन्यासं सूचयन् व्यापिमाह--शक्तिरिति। शक्तिः योरिलेताभिः 
शक्तिभिः । आदयेश्वाऽकारादिच्तकारान्तैर्वर्शेः सह माढकासानेषु wafers: | 
अं शक्ये नमः। आं We नमः! इत्यादयो aa, एवं भरं fee नमः । 



चतुर्थः पटलः ५३ 

atta: gfe: स्मृतिः शान्तिरिव्या दयैः खार्थवाचकेः | 
नानाविकारतां oe: खैः खेभविविकल्यितैः ॥ ११ 
तामेनां कुण्डली लक्षे सन्तो द्यगां विदुः | 
सा रौति सततं देवी भङ्ञसङ्गीतकध्वनिः ॥ १२ 
Mad खेन waa पिण्डितां बहधा fe: | 
कुण्डली HiT ज्ञेया सुधुश्नालुगतैव सा ॥ १३ 

इत्यादि दशपर्याया ऊह्याः । एतेषामेव न्याखानां विशेषमाह--खार्थवाचकैरिति । 
ana कुण्डलिनो उच्यते। तस्या वाचकाख्रयच्राः त्िबोजामकाख 
मन्त्राः विद्याञ्च । तेश्च सह शक्यादिन्यासं gata: प्रथममेकेकं dist संयोज्य 
शततयैकाद एकं न्यसेत् । ya: दितीय ठतोय समस्तसंयोगेनापि वथा न्यशेदिव्य्ै; | 

उक्तबोजसंयुक्त एव न्यासे मन्ान्तरसंयोगमाह -नानाविकारतां प्रातरिति । 
उक्तविवोजमन््ाणां विकारत्वं नानाविधलं प्राता थे ब्रह्मसरखती विष्णुलच््ो- 
wala गणेशदुगदयः तेषां सन्तैरिव्ययंः। तच्च सहोक्तमेव न्धासं gaifefa 
watt शत्यादिन्यासः सचितः। at st ' नमो amt शक्ते नमः । 
wae नमः awa शक्तये नमः। चरौ अ' 2" नमो विष्णवे ad नमः । 
ata U नमो लच्म्ये wet नमः। चं at नमः शिवाय शक्तये नमः| 
चं अर टे नम उमाये श्यै नमः। चों त्र ' गं नमः famed 
श्ये नमः। it Tat दुं नमो दुर्गायै श्ये नमः। इत्यादि 
प्रकारेण सर्वमूलमौलिकमन्तेषु प्रयोगा द्व्या; | 

sad विधानामेवैषां seat खरपारायणन्यासमादह- सैः खेभाञिरिति। खैः 
सेरकारककारादिसम्बम्िभिः wa: षोडशैः सदह wae: | न्यासस्तु 
षोडण्दलेषु कायः । व्यच्ननपारायणन्यासमाद--विकल्ितैरिति। gata 
विरचनावत् विकल्योऽवगन्तव्यः ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ 
Feat ae खानं खचयति-तामेनामिति। अन्धे मूलाधार- 

नाभि्तूमध्यदादश्न्तेषु विदुरिति खानस्चनभेतत्। at रौतीति सर्वस्यानानु- 
गतनादज्योतिश्चिन्त नसुक्तम् ॥ १२ ॥ 

कुर्डलिनोन्धासमाह-आक्लतिमिति। सखेन भावेन च कुण्डलिनो वाचकहकारेण 
कुण्डलिनोबोजेन च पिर्डितामाक्लतिं ब्रह्मबरह्मादिरूपैण सर्वसखानेषु ब्धा 
विदुरित्ययेः | अयं भावः । sai इस्मीमिति कुण्डलिनोबोजं नाभौ faders 
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चराचरश्च ATA बौजत्वाद्वौजमेव तत् । 
मूलस बिन्दुयोगेन शतानन्द AEA: ॥ १४ 

रेफान्वितेकाराकारयोगादुत्पत्तिरेतयोः | 
हृड्गराख्यो भवां सेन हरिरिलेष शब्द्यते ॥ १५ 
हरत्वमस्य तेनेव सर्वात्मलं ममापि च | 
अस्य बिन्दोः समुत्पच्या तटन्तोऽसी STAM ॥ १६ 

न्धसेत्। ब्रह्माणं सरस्रतीं च सचिन्त्य हं परब्रह्मणि पराशक्त्यै नमः। इं साचिणि 
खाकिण्यै नमः । इत्यपि मध्य एव sada विन्यसेत्। हौं चतुमूतैध 
aqua नमः | इत्यपि व्याप्य हों सवेश्वराय सूलपरह्त्यै नमः । इं रद्रस्ेश्वराय 
SHES नमः। डँ विष्णुसरवेखराय लच्छोमूलप्रलल्ये नमः। चं चं 
ब्ह्मसवशवराय सरखतीसूलप्रत्ये नम इति दादशान्त aaa हृदय नाभिषु 
वरिकोणमध्यकोणत्रयेषु॒वा न्यसिला तेषां परिवारत्ेन वच्छमाणान् ana 

न्यसेत्! द रद्रशद्रायोमोमाये |e रुद्रविष्णवे उमालच्म्यै । कं रद्रनरह्मणे 
उमासरखल्यै नमः। इति रुदरस्ेश्वरपरितः। हं विष्णुरद्राय लच्सयुमायै । हु 
विष्णविष्णमे wala; कौ विष्ुत्रह्मे agiewa नमः। इति 
विष्णुसर्वेखरपरितः। हिं ब्रह्मरुद्राय सरखल्युमाये । हां ब्रह्मविष्णवे सरखती- 
लच्म्यै। हं त्रह्मत्रह्मणे सरखतीखरश्वत्ये नमः। इति त्रह्मसर्वेशखरपरितः इति । 

एवं नाभौ afar हृदयादिषु मध्ये विष्खादौन् सद्धिन्तयोलप्रकारेण 
बरोड़णसमुतिन्धासं कुर्यात्। कुण्डली सर्वथा aa इति चतुमूतियोगादि- 

निविंकल्ययोगान्तान् योगानुक्ान् सूचयति ॥ १२ ॥ 
केन aay एवं कुण्डलो Safa होमिति सहकारेण प्रणवेनेत्याह- चराचर- 

स्येति। न कैवलं प्रणव एव चराचरख्येदं ate यतस्तदपि शब्दबह्म हकारो 
नोजमेषैत्य्थः। बौजलमेव प्रपञ्चयन् सूतिन्यासमाहह ~ सुलस्येति ॥ १४ ॥ 

रेफान्वितेन इकारेण यो गादिष्णोरत्यत्तिः | रेफान्वितेनाऽकारेण योगादुदरस्य । 

CAT गमकमाह--इ्ाराख्य इति। सर्वालल्वं मम सर्वसंयोगादित्यथंः | 
S ब्रह्मणे नमः इति । Efe विष्णवे नमः। हरः र्द्राय नमः St सर्वेश्वराय 

नम इति नाभ्यादिषु न्यकेदिव्य्धः | एतदेव मन््चतुष्टय' प्रणवसंयुत्तं पिर्डौकतं 

प्रणवचतुष्टय' भवति । हों चयं st छ्लोमिति | 

विभूत्यन्तरं Taq अरजपापरमावप्रणवन्यासानाद--अस्मेति। अस्य हस्य 
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स हकारः पुमान् प्रोक्तः स इति प्रक्ततिः स्मयता । 
अजपेयं मता शक्तिस्तथा दच्धिण्वामतः ॥ १७ 

बिन्दुद॑क्चिणमागसतु बामभागो विसर्गकः । 
aa दक्षिण्वामाष्यी भागौ पस््ीविशेषिती ॥ १८ 
विन्दुः पुरुष saat विसर्गः प्रक्षति्म॑ता | 
पंप्रलयात्मको हंससदात्मकमिदं जगत् ॥ १६ 

ded सा विदित्वा स्वं सोहन्भावसुपागता | 
स एष परमात्माष्यो मनुरस्य महामनः ॥ २० 

सकारञ्च इकार लोप्रयित्वा प्रयोजयेत् | 
सन्धिं वे पृवंरूपाष्यं ततोऽस प्रणवो भवैत् ॥ २१ 

बिन्दुतल्लादभिनव्यक्तेः वदन्तः तच्छिरस्कोऽसौ हः eft: इत्यजपा- 
प्रथमबोजोदडारः ॥ १५॥१६ ॥ 

दितीयबोजखरूपमाह--स इति ¦ उदुतयोर्वीजयोस्तक्छ॑ वदन् न्याघ- 
सन्तावाह--हंकार इति । ड पुर्घात्मने नमः! सः प्रक्लल्याव्मने नमः । इति 

wat सूचितौ | देवतातेन ufata प्येयेत्याह --्रजपेवि । न्यासखयानमाह-- 

तथा दक्िणएवामत इति यथा स्युलशिरसीर्न्यसः प्रसिद्धः । तथा efaa- 

वामयोरपि न्यस्तव्याविव्यर्थः ॥ १७ ॥ 
न्यासे नियममाह--विन्दुरिति ¦ बिन्दुविसगैयुक्लौ हकारसकारो जिन्दुविसगै- 

शब्दार्थो | भागनियन्ने गमकमाह - तेनेति । देवानां सर्वेषां चेत्यर्थः ॥ १८ ॥ 

तेन कथं पंस्मोविशेषितत्वभिति । तत्राह --विन्दुरिति। अतोऽधनारोग्ठर- 
देवल्यो PIAA: तधा ध्येय दत्याह--पुप्रकतोति। तस्य सर्वालकलं वदन् न्यास- 
फलमाह - तदाककमिति | अयमत्र दितोयो न्यासप्रकारः। उक्तमन््राभ्यां 

शिरो ललाट aaa Taare गरड गलांस बाड मूलोपवाइ कूपर प्रको मणिवन्ध- 

तलाङ्गुल्यरःकन स्तनोदर पाश्वं नाभि जर स्फिग्षणपादम्ूलोर जानु HHT 

प्रपदाङ्युलिदयेषु न्यसिल्ा। wa: प्रक्षतिपुरुषासने नम इति व्यापधेदिति ) 

पुपरकषव्यासको हंस इत्यनेनेव सूचितो व्यापकमन्त्रः ॥ १९ ॥ 

एवं प्रत्यमाव्मनो ब्रह्मरेकलप्रतिपादकं मनुमभिधाय तस्याऽनेन तव्रतिपादकां 

परमालमन््ुरति -पंरूपमिति । सा तदुप्राधिको जोव इत्यथः । अस्यापि 



५६ वप्रपञ्चसारतन्तम् 

तारादिभक्ताचरमांशतः सखभतानि खादोन्यथ मध्यर्मांशात् | 
दनादितेजांसि च पुवभागाच्छब्दाः समस्ताः प्रभवन्ति AT ॥ २२ 

एवमेषा जगत्सुतिः सवितेलयभिधौयते | 
यदा तदैति खेस्तच्वेश्चतुवि शतिधा भिदाम् ॥ २२ 

तद्रणभिन्ना Taal गायकचाणनाद्वेत् | 
सप्रगरहात्मिका प्रोक्ता यदेयं सप्रभेदिनो ॥ २४ 

तदा BUM: सूर्यीऽयं कवगेशस्तु लोहितः | 
चवर्ग प्रभवः काव्यष्टवर्गाद् FATA: ॥ २५ 
तवर्गौल्यः FTE! VATA WAIT | 
यवगजोऽयं शौतांशुरिति सप्गुणा त्वियम् ॥ २६ 

Rae न्यासादिकसुक्तप्रायम्। युनरेकल्वालुभवसाधनं प्रणएवमसुद्धरति-अस्य 

महामनोरिति ॥ २०।२१॥ 

उदुतस्य तारस्य न्यासयोगादिकं वदन् विभूतिमाह--तारादिति। मं 
आकाशत्मने नमः । मं aaa aa | मं तेज aaa नसः । मं TATA 

नमः। मं एथिव्याने aa: इति quifey न्यसेदिति मकारन्यासः। उं 

सूर्याय नमः! उ सोमाय नमः उं अग्नये नमः। इति नमधसूलाधारेषु 

उकारन्यासः । अ शब्दब्रह्मणि नम्र इति व्यापयेत् । इल्यकारन्यासः ॥ २२ ॥ 

TANTRA सूचयन् गायतोदेवतापि एषैव शक्तिरिति सरैतुकमाद- 

एवमिति । aad स्चयति--यदा तदेति ॥ २२ ॥ 

aaa गायतो वण॑सातिष्यमाह-- तदेति | amar | 

तत््वसंख्यवणेसंयुततत्यथैः | सप्ग्रहात्मकल्वं वदन् सपग्रहन्यासं॒सूचयति- 
सप्तग्रहासिकेति। हकारादिश्न्तान्तेः यदा सप्तभेदिनो तदा सरग्रहाल्िका इति 

न्यासमन्तेषु हकारात्मने नम इत्यादियोगः सूचितः ॥ २४ ॥ 

Heat सूचयति-- तदा स्वरेण इति। अ' आं इ ई' उ ऊं ऋं ऋ लं चट ' एं 
शेंग a अ; खराधिपतथे सूर्याय भगवते हकारातने नमः। कंखं ig 

S कवर्गाधिपतये अङ्गगरकाय भगवते tata नमः। ds ad ws 

च॑वर्गाधिपतये शक्राय भगवते ईकारात्मने am) fees णं टवर्गाधिपतथे 
बुधाय भगवते feared नमः। त॑थंदंध॑नं तवर्गाधिपतये हम्मतये भगवते 
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यथा खरेभ्यो नाऽन्ये Brat: षड्वगंमेदिताः | 
तथा सविवनुख्यतं ग्रहषट्कं न संशयः ॥ VO 
दति संलीनसुर्याशओे बगंषटक्षे तु षड्गुणा | 
दलले वेयं तथा यनं स्मयते स्मुतिकोषिदैः ॥ र 
सर्वव्याप्ता हि सा शक्तिः श्वद्ास्कररूपिगो | 
खभासा क्रमते यव तचाऽस्याः स्थितिरिष्यते ॥ re 

अस्यास्तु रजसा चैव तमसा च दिवानिशम् | 
सत्वावष्टब्धविन्दात्मा में Gata भास्करः ॥ Be 

अस्या विकारादर्णेभ्यो जाता दादश राशयः | 
लआदिकालोपचितेस्तेः स्याचक्रगतिस्िधा ॥ ३१ 
कऋक्तराण्यादियुतया चक्रगल्या जगत्स्थितिः | 
वच्यामि चक्ररूपच् nag राशिभियंा ॥ ३२ 

नादात्मने नमः! पंफंवंभंमं पवर्गाधिपतथे शनैश्चराय भगवते nara 

am) यंरंलंवंशंषंसंहंलं न्तं यवगाधिपतये सोमाय भगवते शान्तात्मने 

नमः । इति मन्त्राः सूचिताः 1 इति eager faafafa । हौ अ ततं सर्वधिपतये 

सर्वेष्व्थं संविदे नमः! इति व्यापकमन्तः सूचितः ॥ २५॥ २६ ॥ 
तस्या व्यापकत्वं सूचयन् ग्रहाण सूयैत्मकरंविद्व्याप्यलमाइ ~ यथेति | Tai 

fe quad वर्णान्तराणां तेभ्यो aut इति, अत्र सघग्रहन्यासाथे 

षड्गुखितयन्तं सूचयति-यन्तमिति | स्मृतिकोविदेरिति सम॒ तिप्रकारः सूचितः | 

दय मध्य YE Magia जानुकोणं स्मरन्तोत्यथे; ॥ २७॥ २८ ॥ 
अस्य न्यासस्य ध्यानं देवताव्याभिं च दयति सर्वेति ॥ २६ ॥ 

्रहोरातन्यासमाह- अस्यास्ति | रेफेकारहकारा रजच्रादयः। रं AS 

ami ई रात्ता नमः। saan. ङौ भास्कराय नमः इति सन्ता 

मूषमूलाधारसुषुम्नाहसत न्यस्तव्या इत्यथ; ॥ २० ॥ 
राशि्याधषिं वदन् राशिन्यासे saat aaafa—arert इति | 

कालचक्रमध्ये लवादिन्धासं राशिन्यासं च सूचयति - लवादौति ॥ ३१ ॥ 

चक्रसंहारेण खरूपस्थितिं सूचयति-ऋकेति। चक्रस्य गति; सहारः । 

जगतः परमाबरूपैण सख्ितिरित्यधंः 1 वच्चामोति सुबोधम् ॥ २२ ॥ 

a 



uc ओप्रपञ्चसारतन्बम् 

अन्तर्वहिर्विंभागेन रचये द्राशिमण्डलम् | 
yaa एष Aoife: प्रविन्नेयोऽथ मानुषः ॥ ३३ 
आदौर्मेषाह्यो राशिरीकारान्तैः प्रजायते | 
कारान्तेरुकारादेवषो युग्मं ततस्विभिः ॥ २४ 
एदैतोः ककटो राशिरोदोतोः सिंहसम्भवः 

अमःगशवगलेभ्यश्च सञ्जाता कन्यका AAT ॥२५ 

TRI: RASHID पयाभ्याञ्च प्रजन्निरे | 
रणिगायाश्च मौनान्ता राशयः शक्तिजम्भणात् ॥ ३६ 

चतुर्भि्यादिभिः are स्यात् wate मौनगः 
स्यातामर्धाधिकौ पञ्चनाडिकी चापककंटोौ ॥ २७ 

अन्तबहिरिति। aaa) चतुरसखतयात्मकं सकोणसूत्रं राशिमण्डलं 

मूलाधारे मनसा लिखिल्ला। aaa wait देव्यधिष्ठितमध्यं लवतुटिकला 

काडछानिमेषमाताधिषित षर् कोशं mal राशिचक्रे प्रतिविकोणं चतुरखं लिखिता 

तेषां मध्ये व्रिकोणनि faq) aa चतुरखकोशेषु त्रिकोणएकोणेषु च घटिका- 

न्यासः | राशिव्यापकमन्तैः aca: तस्मिन् तस्मिन् ust व्यापकम् । ततः 

विकोणमष्ये ufaat: ae धाव्राद्यादित्यन्धासः। ततो वच्छमाणमन्ते राशि- 

aqua: । ततस्तदधिपतिक्ेधन्यासलः । ga: राशिचक्रात् वहिः हन्तं लिखित्वा 

aa परितः सप्तविंशति विकोणन्यपि लिखित्वा तेषु नक्वन्यासं नक्तव्रटेवतान्यासं 

नक्षव्रवेधन्यासं च कतरा तद्हिरपि ad विधाय aa तिंश्चिकोणस्मकं fafa- 

as, लिखित्वा ag तिधिन्यासं तिधिदेवतान्यासं च क्रत्वा भेषमोनान्तराले 

तिथिचक्रो वा करणन्यासं क्षत्रा समष्टिमन्तेण व्यापयेत्। अधवा राशिचक्र एव 

नक्तवतिथिन्यासोऽपि । तथा चेत् राशिमण्डल एव नक्ततमण्डलं तिथिमणश्डलं च 
कायैम् । इत्यन्तवहिविंभागीन राश्यादिमण्डलरचनाप्रकारो न्यासप्रकारथोक्लः | 

अथ मन्तविशेषप्रदैना्ँ ग्रे व्याख्यायते-भूचक्र इति। समटिमन्ते 
wala नमः। इति योगो दशितः । भेषादिरिति न्यासोपक्रमखानं दर्शितम् | 
मानुष इति । रार्ि्यापकमन्तेषु लग्नादेः पूर्वै मानुषपदयोगो दर्थितः ॥ ३३ ॥ 

तेषाभेव प्रथमतोऽच्रयोगक्नमं दयति-आद्यैरिति ॥ २४।२५।२६।२७ ॥ 

वर्णानासुपरि राशिनाड्कासंख्यायोगं द्यति ~ स्यातामिति । अनेनैव 
नाडिकान्धासोऽपि दशितः ॥ २७।३८॥।२९ ॥ 



चतुर्थं; पटलः ye 

पाटाधिका मकरयुकसिंहदधिकसंन्नकाः 

पादोन कुम्भहषमौ वशिक्कन्ये च पञ्चके ॥ २८ 
विमादोनो मौनमेषौ daar राशिसंिता | 
चापो नौरगयुङ्कन्याः पौताः स्युरुभवास्त्वमौ ॥ ३९ 
वणिद्धकरमेषा द्कुलोरा रक्तरोचिषः | 
चरा वशिष्टाञ्चत्वारः स्थिराः वेताः पृथङ्मताः ॥ ४० 

स्यः ancl हश्चिकमोनराशौ विप्रा पाः सिंहधनुख्च मेषः । 
तुला सक्ुम्भा मियनच्च वैश्याः कन्याहषो दो मकर शुद्राः ॥ ४१ 

अआङ्गारावजहश्चिको AIGA शुक्रस्य FRITH 
बोधे ककटकाद्यो हिमसचेः सिंहस्तथा गोपतेः | 
चाप्राजावपि पेषणी मकरक्ुम्भाष्यो च मान्दौ ग्रहाः 
प्रोक्ता राण्यधिपा बली च कलशे सोऽयं क्रमो Sita: yee 
लग्नो घनं भादवन्धपुवशतकलवकाः | 

मरं धमकर्मायव्यया द्वादश राशयः ॥ ४३ 
संख्यायाः परस्ता्चरस्थिरोभयपदं पोतादिपदं च दशंयति- चाप इति ॥ 

॥ २८॥६० ॥ 

चरादिपोतादोर्मपये ब्राह्मणादि पदं दशयति-स्युरिति ॥ ४१ ॥ 
राश्यधिपतिन्धासं दर्शयति--आङ्गाराविति ॥ ४२॥ 
राशिनान्नः पूर्वै लग्नादियोगं दशेयति--लग्न इति । अयमत्र प्रयोगक्रमः | 

wi समस्तकालसाचिश्ये संविदे नम इति षट्कोणमध्ये न्यसेत्! st लवाय 
नमः। st तुवो ami st aad aa हौ काष्टाये नमः। sft 
निमेषाय नमः। ङं मावायै नमः। इति षट्कोशेषु । कों मेषराभि- 
प्रथमघटिकाये aa Sf मेषराशिददितोयघटिकावै aa) रवं ठतोय चतुर्थ- 

घटिका्वै नम इति। राशिमध्यचतुरसखरकोषटेषु न्यसिला ! भेषरारशिपादाय नम 

इति चतुरखमध्यगततिकोणग्रकोणे न्यसेत् । एवं aaa घटिकान्यासो द्यः | 

घटिकान्यासानन्तरं राशिमन्वैः तं तं ufi व्यापयेत्। st a ai 
दरं ई' सपादचतुषटिक्षाव्ने चरात्मने कृपवर्णवने «aula मनुष्लम्नाय 

Rum नमः । Ss ऊं ऋ पादोनपञ्चघटिकाव्मने faust शूद्रवर्णव्मने 



go शो प्रपच्चसारतन्तम् 

ततस्तदूध्भागस्थो भुवश्चक्रः समस्तथा | 
सतु सिंहादिको यस्मिन् teat नियता गतिः ॥ ४४ 
तदृरष्वभागसंस्ः स्यात् BAMA AEN: | 
स तु चापादिको दिवश्चक्रस्नेनाभिकस्तु सः ॥ ४५ 

श्वेतवर्णय मनुष्यधनाय ऋटषभराश्ये नसः | ऋ" लु ̀  पादाधिकपञ्चघटिकामने 

उभयातमने वैश्यवर्ण॑त्मने पोतवर्णणव aged भिषुनराणये नमः। रं श 

अर्धीधिकपच्चघटिकात्मने चरात्मने ब्राह्मणवर्णीत्मने रक्तवर्णय मनुष्यवन्धवे 

कर्वटराशये नमः। चों wt पादाधिकपच्चघटिकात्मने fund दपवरण्णैत्मने 

Raaquia aquya fests नमः! रं अ; शं षं सं हं लं पञ्चघटिकात्मने 

उभयाव्मने शद्रवर्णत्मने पोतवर्णय मनुष्यत्वे Wawa नमः । a Pa 

dS पञ्चघटिकाव्मने चरात्मने वैश्यवरणणीत्मने रक्तवर्णाय मनुष्य कल तराय तुलाराशये 

aa) ded भं जं पादाधिकपञ्चघटिकात्मने सिरा्ने aaa 

ष्वेतवरणय मनुष्यमरणाय दशिकराश्थे नमः। टं टं डं ठं णं अर्घाधिक- 

पञ्चघटिकात्सने उभयात्सने ब्पवर्णकने पोतवर्णीय मनुष्यघमाय घन्राणये नमः | 

तं थं दं धं नं पादाधिकपञ्चघटिकात्मने चरात्मने शद्रवर्णत्मने रकतवर्णीय सनुष्यकम॑े 

anand aa | प॑फंवंभं मं पादोनपञ्चघटिकात्मने fanaa वेश्यवरणीतने 

श्वेतवरणय मनुष्यावाय कुम्धराशये नमः | a id वं a वरिपादोनपच्चघटिकात्मने 

उभयात्मने ब्राह्मणवर््णवने पोतवरणछय मनुष्यव्ययाय मनराश्ये नमः इति 

व्यापकमन्ताः | 
aq uate: | मेषराएये नम इत्यादिषु भेषराण्यधिपतयथे घाते नम 

इत्यादि योज्यं arate न्यासे 1 
अथ राशिषेधन्ासः | राशिव्यापकमन्तैरेव वि्युधेनुषसिंहा इति amare 

प्रकारेण न्यासः | 

अथ राश्यधिपग्रहन्यासः । तत्र मेषराश्यधिपतयै धाते नम इत्यादि स्थानेषु 

भेषराण्यधिपतधे अङ्गारकाय नमः। इत्यादिकं afar न्यास; ata: 

अधिपतयश्च आङ्गारकावजहश्चिकाविव्यादिनोक्ञाः ॥ 8२ ॥ 

मूलाघारचक्रवदेव ERAT न्यासः कर्तव्यः । इत्याह - ततस्तदूध्वं इति । 
तच न्धासः सिंहादिक इत्याह- स fafa लग्नादयश्च पिद्लग्नाय सिंहराशये 

नमः । इत्येवं MAT योज्या इत्याह--यस्मिन्निति ॥ ४४॥ 

सषखस्वशक्रेऽपि समो न्धास इत्याद --तदूष्मै इति । तच्च चापादिकौ ane 



€ 
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धनुस्तु देवलगनत्वात् समासा्लग्नसुच्यते | 
विध्युध॑नुभेषसिंहा मकरघ्भकन्यकाः ॥ ४६ 
सकरुम्भयुग्मवणिजो मौनचि कककंटाः | 
अयन्तु UMA: सखादन्यो Faq भात्मकः ॥ 8७ 

मलाश्िनोमघाज्येष्टारेवल्यद् षकास्तथा | 
याम्यपूर्वानुपूर्बाडिरभ्रपुष्यानुराघकाः ॥ ४८ 
खातो शतभिषाद्रा च श्रोणारोहिशडस्तकाः | 
पादं पादचधचर्विध्याद् योजयेदधंम्ध॑वः ॥ Be 

इत्याह ख त्विति! चक्रत्यन्यासानेन्तरं वैनाभिकाय कालचक्राय नम इति 

व्यापकमाह — चक्रस्तैनाभिक इति ॥ ४५ ॥ 
धनुर्मासाय देवलग्नाय धनूराथे नम इत्यादि क्रमेण मन्तः प्रयोक्तव्य 

इतयाह--घनुख््विति। arg लग्नादिकसुच्यत इत्यथे; | बेधन्यासप्रकार- 

सुक्तमाह - विध्युरिति ॥ ६६ ॥ ४७ ॥ 

नक्तचन्यासं वदन् वेधसाम्यात् प्रधमं नकचतवेधन्यासमादहं- मूलेति | 

न्यासक्रमस्तुचयते। st अ आं अ्ष्ठिन्ये नमः। इं भरण्य नमः। ई'डउ'ज 

कछत्तिकाये नमः। ee लुलु tea नमः। ए aimee नमः। यें 

आदरीये नमः। -at जौँ नर्वसवे नमः! का पुष्यायै नमः। खं गं wt 

नमः) घं ङं माद्रे नमः । चं पूर्वफ्गुन्ये नमः । छं जं उत्तरफट्गुन्ये नमः । 

भं जं इस्ता नमः । टं ठं चित्रायै नमः। saan टं णं famed 

aa) तंथं द् अलुराधाये नमः। घं च्येष्ा्यै नमः। sda qe aa 

बै पूर्वाषाठाये नमः 1 भं उत्तराषाढा नमः। म॑ aqua नमः! यं रं 

खविष्ठातै नम: । लं शतभिषजे नमः। वं शं पूवेभाद्रपदायै नमः। घसं डं 

उत्तरभाद्रपदा नमः! लं त्तं अरं अः रेवत्यै नमः । इति नक्तत्चक्रो न्यसेत् । 

पुनस्तवैव नक्त्रदेवतान्यासं ङरयात् । अं आं अख्डिन्धधिपतिभ्यामणखिभ्यां नम 

इत्यादि क्रमेण मन्त्राः द्रष्टव्याः । पुनरेभिरेव मन्तः नच्चत्रवेधेन्यासः । स च 

मूलाखिन्धादिक्रमेए न्यस्तव्यः । राशिचक्र एव चेत् नच्तन्याखः तदा TAT; 

राशिभिख सुह न्यासः कार्यः। अं भ्रां इ' $` अश्ठिनोभरणोकत्तिकापादामने 

भेषराशये नम इलादिक्रमेण wal द्रव्या; । wis a ऋं छत्तिकापादजयः- 

रोणी खगरीषी Gat way नमः। ऋ लं लृ aaa aT 
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चरस्यिरोभयात्मानश्ातुवंश्यं गुणात्मकाः | 
राशिं राण्यधिपास्त्वेवं विध्यवघविधानतः ॥ ५० 

एभ्य ए तु राशिभ्यो AAAI” सम्भवः | 
स चाऽप्यक्लरभेदेन सघ्रविंश्तिधा भवेत् ॥ ५१ 

आभ्यामभ्वयुरर्जाता भरणो कत्तिका पुनः । 
लिपिवयाद्रोहिणौ च तत्युरस्ताचतुष्टयात् ॥ ५२ 

Veda aie तदन्छाभ्यां पुनवेसुः | 
अमसोः केवलो योगो TIGA YASTA: ॥ ५२ 

कतस्िष्यस्तघाऽग्लेषा खगयोषडन्योमघा | 

चतः पुर्वाऽथ छजयोक्त्तरा भञजयोस्तथा ॥ ५४ 

इस्तश्िव्ा च टटयोः खातो डादचरादमूत् | 
विशाखा तु टशता तथदेभ्योऽनुराधिका ॥ ५५ 

धीद्री पुनर्वसुतिपादात्मने मिथनराशये नमः । एं ` पुनवसुपादपुष्याऽलेषःव्मने 

ककवाटकराशये नमः! चों ओरौ मघापूर्वत्तरपादावने सिंहराश्यै नमः। अश्र 
tid? लं उत्तरात्रिपादहस्ताचितापरूवाघात्मने कन्याराश्ये नमः। कंखं गं 

घं ङ चित्रोत्तराधंखातोविशखातिपादाबने तुलाराशये नमः । dea aS 

विशाखापादानुराधाज्येष्ठामने हश्चिकराणये नमः। टं टं डं टं खं स्रूलापूर्वौषादो- 

त्राषाढापादाकने धन्राण्यै नमः! dad घं नं उत्तराषाटालिपादश्रवण- 

अविष्ठ पूर्वाधौमने aaa नमः । प॑ फं बं भं सं अविष्ठोत्तराधंशतभिषव.- 
पू्वभाद्रतरिपादात्मने gana नमः। aid वं a पूवेभाद्रपादोत्तरभाद्र- 

रेवत्याकने aad नमः। इति wat) प्रथमं राशिगतपूर्वपाद- 
तिपादार्धतिकोरेषु aaa छलोक्तैः Hea; व्यापयेदा | 
amature द्यति मूलाग्िनोति । मूलाग्डिनोमघा fra) एवं 

ज्येष्ठा रेवत्यग्लेषकाद्याः ॥ ४८ ॥ 8९ ॥ 

पूरवोक्तराशिव्यापकमन्वक्रमं सूचयति--चरेति | राश्चधिपन्धासे after 

चीक्तभेव मन्तं सविशेषं सख्चयति--रा्यधिपास्विति ॥ yo ॥ 

नक्तवन्धाखेऽच्तरयोगक्रमंमाह-- एभ्य एव विति ॥११।५२।५२।५४।५१५।५६॥ 

॥ ४७।॥५८॥ ५९ ॥ 



चतुथ; पटलः ६२ 

ज्येष्ठा धकारान्सृलाख्या नमफेभ्यो बतस्तथा | 
पूर्वाषाढा भतोऽन्या च संजाता श्रवणा मतः ॥ ५६ 
्रविष्टाल्या च यरयोस्तथा शतभिषा लतः | 
qT: NSIS TARA: परा WaT ॥ ५७ 
ताभ्याममोभ्यां लार्णऽयं यदा ३ सह as | 
तदेन्दुसूय॑योर्योगादमावास्या TAS ॥ ५८ 
कती भुवनं मत्तः कषयोः सङ्गमो भवेत् | 
ततः AAT: सञ्जातो सिंहस्तस्य देवता ॥ ve 

स पुनः Tas: सादं परप्रोष्ठपदं गतः | 
कारस्वराष्यामलकोदुस्बरा AGATA: ॥ ६० 
खदिरः aa च पिप्पलो नागरोहिणौ | 
पलाश्वच्काम्बष्टविलवाजजंनविकङ्ताः ॥ ६१ 
THA: सरलः सजो THA: पनसाकंको । 
शमोकदम्बासनिम्बमधृकान्ता दिनाङ्धिमाः ॥ ६र 
आयुष्कामः Quad शेदयेन्न कदाचन | 
सेचयेदधयेच्चापि पूजयेत् प्रणमेत्तया ॥ €३ 
तिथिनच्तववारेषु तेषु मन्वजपो वरः | 
agent दिनानाञ्च वच्यन्ते देवतादयः ॥ ६४ 

अश्ियमानलधाढशशिरुद्रा दितिसुरेज्यसर्पाश्च 
पिचय॑मभगदिनङ्कत्छवष्टारो मरुतस्तथेन्द्रामनौ | 
मिवेन्द्रौ fafaae विश्वेदेवा इरिस्तथा वसवः 
वसुणोऽजेकपाटद्वर धः पषा च देवता भानाम् ॥ ६५ 
अश्वेभाजमुजङ्गसपंसरमामार्जारकाजाकुली 
मूषा मूषिकरद्रयानमहिषोव्याघ्रा यमारोहणम् | 

नत्ततद्क्तकथनम् उत्तरत प्रयोगार्थम् ॥ € ०॥६१।६२॥६२ ॥ 
नक्तवदेव तान्यासं खचयति-अश्वोति ॥ &४।६५।६६ ॥ 



६४ यखोप्रपञ्चसारतन्तम् 

Qa हरिणी waaay: शखाखगः wt दयो 
मर्यो गीः करिणीति arg कथिता नक्तवयोन्यः क्रमात् ॥ ६६ 

एभ्योऽमाबास्यान्ता Jaa प्रतिपदादिकास्तिथयः | 
राशिभ्योऽ तिधोनामध्यधयुगन्तु राशिरेकः स्यात् ॥ ६७ 
तेन चिंशत्तिथयो दादशधा व्णमेदतो भिनघ्नाः | 
ता ख Gear पुनरपि पूर्बान्लपच्मेदेन ॥ ec 

पचः परञ्चटशाडइः स्यात् ys: प्रतिपदादिकः शुक्तः | 
तदजन्नेयोऽप्यपरः पचः छष्णः प्रतिपदादिकः प्रोक्तः ॥ ee 

संन्नासाम्ये सत्यपि dara staafgafearaa: | 
न समाः प्रचदितये fiuge तथाहि durant: ॥ ७° 
Ta: सविघ्ननागा गुहसविदमातये दुर्गा | 
ककुभो धनप्रतिविष्णुयमडहर चन्द्राः क्रमेण तिश्यधिपाः ॥ ७१ 

तिधिन्यासं खचयति-एभ्य इति । इ शुक्तपत्ताय नमः) सः MUTA नमः | 

इति तिधिमण्डलदक्िणएवामभागयोः न्यशेदिति waa: । दहं अं शुक्तप्रथमा- 

कलायै नमः इत्यादि। हं च्रं शक्तपच्चदशीकलापै नम इत्यन्तं तिधिभण्डल- 

वामभागे fai सः कं खं कष्णप्रयमाकलाये नमः। सः मं घं छष्ण- 

faa ami एवं सः ङं चं क्ष्णटतोयाकलायै नम इत्यारभ्य 
सः वं शं षं छष्णपञ्चदशोकलायै नम इत्यन्तं दकि णभागे न्यसेत् | 

ya: तिष्यधिपतिन्यासं कुर्यत् । इं अ शक्तप्रथमाकलाधिपतयेऽग्नये नम 

इत्यादिमन्तैस्ति्यधिपतिन्ध(सः । पक्तदयेऽप्यग्न्यावयया एव वच्छमाणा देवताः | 

राशिचक्र एव वा पूर्वधेत्रिपादकोरेषु तिष्यादिन्ाखः। अथवा तिथिचक्रे 

तिथिन्वासं aa) राशिचक्र तिथिन्यासं कुर्यात् । अरं जां इ ई शक्तप्रथमा- 

दितीयाढतोधाधेकलाव्ने ast aa इत्यादिमन्तैः तत्तद्राशिद्यानेषु 

व्यापयेदिति न्यासप्रकारः | 

* रएभ्योऽमावास्यान्ता वर्तन्त इत्यनेन राशिचक्रे तिथिन्यासो दर्भिंतः ॥ ६७ ॥ 
वणंमेदतो भिन्ना इति । तिथिचक्रन्यासे वरविशेषयोगमाह । ता एषेति 

qaqa: सूचितः ॥ & ८ ॥ 

प्रतिपदादिकः शक्तं इति न्यास॑मन्तांशाः सूचिता; ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 



चतुथः पटलः ६५ 

राशिभ्यः सदिनेभ्यः सतिधिभ्यः शक्तिजुम्भणसमुत्धात् | 
अच्तरभेदविकारात् करणानि च सप्तमेदकान्यभवन् ॥ ७२ 

सिंहव्याप्रवराहाः खरगजहषकुल्लुराः प्रतिपदर्धात् | 
Oe ९ 

अन्ात्तिश्यर्धाधं तिष्ठन्लाक्तष्णगोश्च तुद श्याः ॥ ७२ 

एवं सम्रहराशिकदिनतिथिकरणप्रभेदकाः कथिताः | 
अस्मात् पञ्चविभागादिन्नेया पञ्चवणंनिष्पत्तिः | 
वर्णाः पौतप्वेतारुणासितश्चामकास्तथा ATM: ॥ ७४ 

इति भूलाक्तरविक्लतं 
कथितमिदं वर्णविक्ततिवाहल्यम् | 
सचराचरस्य जगतो 
मूललवान्मृलताऽख MAT ॥ Oy 

अन््यण्वोति। तिष्यधिपतिन्यासः उक्तः ॥ ७१ ॥ 
करणन्धासं सूचयति-राशिभ्य इति । करणपञच्चकन्यासे गते तिधियुक्त- 

राशिमन्तेण व्यापकं सूचितम् । सदिनेभ्य इति प्रतिपर्यायं सप्तश्रहयोगः सूचितः | 

सतिथिभ्य इति तत्तत्तिथ्वर्धयोगः सचितः! न्यासस्थानं च तिथिमण्डलं 
सूचितम् । शक्गिजन्भणसमुलादित्यादिना शक्तिसहितानां षष्टिसंख्यानां वर्णनां 

योगः सूचितः | 

st wataa सिंहकरणाय शक्तप्रतिपदप[दुत्त]रार्धत्मने नम इति 
प्रतिपचचक्नापराधं विन्यस्य st अरं सोमाकने व्याघ्रकरणाय श्क्द्ितीया- 

प्रयमार्धौत्मने नम इति fedoras न्यसेत्। इत्यादिक्रमेण न्यासमन्ता 

अद्याः । पर्चिखगसर्पकीटकरणानि अवशिष्टानि कैतुराइग्रहो ॥ ७२।७३ a 
कालसमष्टिमन्त्व्यापकं सूचयति - एवमिति! जीं राशिग्रहनचततिथि- 

करणाव्ममे एयिव्यपेजोवायवाकाश्षावने तेनाभिकाय कालचक्राय नम इति 
मन्तः ॥ ७४ ॥ 

waaay शक्तियो गं सचयति - इतीति । 
व्यािन्यासकथनफलम् उपसंहरन् अवसाने BRAGA व्यापकमाह- सचरा- 

चरस्येति। श्रस्य साधकस्येव न्यस्तविग्रहस्य बोजस्य मन्त्रस्य सूलकारणातता 

एवं सिद्धेत्यर्थः ॥ ७५ ॥ 
a 



aa शो प्रपञ्चसारतन्तम् 

यां Slat सकलममास्य HATA 
तद्विष्णोः परमपदं प्रयाति लोकः | 

तामेतां विजगति जन्तुजीवभूतां 

लेखां जपत च नित्यम्चैयौत ॥ ७६ 

इति श्रौप्रपञ्चसारे चतुथः पटलः | 

कालचक्रयोगं दर्थयन् पटलसुपसंहरति-यामिति । न्यासानन्तरं जपादिकं 

चानेनैव सूचितम् । तिजगतीति चक्रात्सक्षे जगच्तथे थे जन्तवः तेषां जोवभूतां 

ag प्रविश्य जोवाव्मतां प्राप्तां परां चिन्माचरूपामिति कालचक्रयोगक्रमः सूचितः । 

सकलं BAG Aral जपतेति BAA ॥ ७& ॥ 

* अत्र लग्न इत्यादिना राश्यानुकूल्यस्य सूचि तलात् राणिनित्तचनामा- 

ulage daca उच्यते । यस्मिन् राश्यत्तरगणे साधकस्य नामाव्यत्तरं दष्टं तं 

राशिमारभ्य मन्स्यायत्तरसस्बन्धराश्यन्तं लग्नादिभिर्गण्येत् | तत धनश्वाटबग्धु- 

पुतकलतधमौयानाम् अन्यतमरूपा ये मन्ाररयुक्तराशिवर्णणस्ते ग्राह्या इति । 

राण्यानुकूल्यमन्यथाऽपि उच्यते । प्रथमपञ्चमनवमा बन्धवः | दवितोयषष्टदश्माः 

सेवकाः | टतोयस्तमैकादशः पोषकाः! दादशषटमचतुधा aaa) 

सखराशिमारभ्य गणनं forage मण्डलं कत्वा तेषु अखिन्धादयक्तराखग्रकोषा- 

दारभ्य लिखित्वा 

जन्म सम्प्रत् विपत् aa: प्रत्यरिः साधको वधः । 
ad परमसैतं च जन्मादिषु पुनः ga: ॥ 

TARTAN GAIA खनच्ततात्तरं चारभ्य मन्तात्रपरयन्तं गणिते 

सम्परत्ेमसाधकमैत् परमसैच्राणाम् अन्यतमं चेत् भवति तरिं शोभनम् | 

अथ नामानुङूल्यं Nerd मण्डलमालिख्य ईशानकोष्टमारमभ्य एकैकान्त- 
रितम् अकारादिक्कारान्तानि अक्तराणि aa लिखित्वा । नामाद्यक्तरयुक्तं खण्ड- 

चतुष्टयम् आरभ्य सिदसाध्यसुसिदारित्वेन जानोयात् । सिडसिद्यो यथोक्तजपादिना 

सिष्यति। सिदसाध्यो दिगुरणत्। सिदसुसिद्लोऽधन । सिदारिर्वान्धवान् 
Shai साध्यसिद्वादयो विघ्रनैरथंक्यस्तो नाशगोत्रना णान् प्रयच्छन्ति । सुसिद- 
सिद्धोऽधजयात्। तत्साध्यः ति[दि ]यण्जपात् । तस्ुसिदवो ग्रहणादेव सिदिदः। 
तदरिक्रतिहानिदः। अरिसिष्ादयः पुतरपुतोपलपामहानिदाः 4 



चतुर्थः पटल्लः go 

कृसिंहाकंवराहाणां प्रासादःप्रणवस्य च वैदिके पिर्डमन्ते च न सिद्दादि- 
परोक्णएमावश्यकम् | 

अथ कुलाङुलविभागः। 

मन्तनामायत्तरयोः wages एकङ्लता । पाथिंवानाम् santa 
fant. आग्नेयानां मारुतानि मित्राणि! पाधिवाप्यानां मारुतानि शत्रवः | 
आगनेयानाम् आप्यानि waa) अाप्यानां तैजसानि च चरवः! नाभसानि 
सर्वा विरुदानोति। 

अथ ऋणधनविभागः। साधकनामात्तराणि मन्ताक्तराणि च अज्भ- 
च्िभागेन गणित्वाऽ्टणः परित्यक्ते यस्याऽत्तरमधिकं भवति सोऽघमर्ख; । अन्यः 
SAAT: | साधकाक्तरस्योत्तमणत्वे शोभनम्, 

शतुमरणादिश्ब्देन मन्वदोषाणमपि सचितत्वात् तच्छदये प्रयोगः कथ्यते । 
योनिबन्ध पूवकं बोजबिन्दादिक्रमेण उन्मन्यन्तं गत्वा तवस्य यं सन्तं सखवार 
मावतयेत् स oat निर्दोषो भवति | 

माटकापद्चं लिखित्वा खेष्टसन्तं तत उचरेत् । इदं जननम् । भ्रणवान्तरितान् 
मन्तवर्ण्णन् जपेत् TANIA | एतज्नोवनम् । Ys मन्तवर्णनालिख्य वायुवीजेनं 
yaa शतं शतं ताड्धेत्। रएतत्ताइनम् ! तथैव लिखित्वा मन्वर्पसंख्यं 
करवोरपुष्यैरम्निवोजेन ताडयेत्! एतत् बोधनम् । खतन्दोक्लप्रकारेणाऽष्वय- 
पल्लवेनाऽटए्तमभिषिच्ेत् | अयमभिषिकः। fsa मनसा मन्त्रान् ज्योति- 
aay मलत्रयं संदेत्। एतदिमलोकरणम् । चं छो नम इति ज्योतिरभन्तः | 
aaa कुशोदकेन प्रतिवसप्रोत्तणएम् अाप्यायनम् । नान्ता खेन तर्पणं तर्पणम् । 
तारमाया रमायोगो दोपनम् । अन्येवासप्रकाशनं गोपनम् । इलं दशधा शोधिते 

छिन्ना रदा इत्यादयो दोषा; नश्यन्ति । # 

इति ओोपद्नपादाचा्य॑क्षते प्रपञ्चसारविवरणे 
चतुथे: पटलः | 
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अथ vaca विधिवन््ननां टोल्लाविधानं जगतो हिताय | 

येनोपलब्धेन समाप्रबन्ति fats was च साधकेशः ॥ १ 

care दिव्यभावं चिशुयाइूरितान्यतो भवैदौच्ञा । 
मननात्तत्वपदस्यं वायत इति मन्वसुच्यते भयतः ॥ २ 

दैवादिकस्याऽप्यथ मानुषादेः पिवादिकस्याऽप्यथ FATS | 

आदिं समारभ्य समग्रसम्पद्यनेन दौच्चाविधिमारमेत ॥ ३ 

शुभकर्मणि Saat मण्डपकारणे खहादिविधिषु तथा | 

विहितो वास्तुबलिः स्याद्रक्तोविघ्रोपणान्तिसम्पद्धाः ॥ ४ 

अभवत् पुराऽथ किल वास्तुपुमानिति विश्रुतो sera | 

चतुरखसंस्थितिरसौ निहतो निहितः चिती सुरगगेदितिजः ॥ ५ 
अदचितानासुक्गन्धासादिषु अननधिकारात् तस्ये साङ्गोपाद़ दोच्ाकथनाय 

पञ्चम षष्टपरलारस्भः | 
अतोऽयशब्दो हत्व; | विधिवदिति वेदाविरुदत्वुक्तम् । जगतो हडितार्थेल्भेव 

दर्भयति- धनेति । न कैवलं दीक्तालाभमात्रेण शेहिकामुक्षिक पुरुषार्थलाभः। 
किन्तु तत्पूर्वकमन्तरसाधनादेव इत्याह-साघकेश्ण इति ॥ १ ॥ 

दोच्ाणब्दनिर्वचनेन Ser: सिदिदानसामय्यै दश्वति-दव्यादिति । 

दाञ् दाम ! क्ति चये । इति धातुदयनिष्यन्नतरात् areata: । Stara 

अपि aaa सामर्थ्डेतुरिति वदन् मनुणब्दपर्थायं aed नि्वक्ति- 

मननादिति ॥२॥ 

Samad नियमयत्राचार्यस्य नियममा-- दैवादिकस्येति। देवशब्दादय 
आदौ Iai aaa पे तथोक्ताः! आदिं पूर्पक्मिव्यर्थः। दैवा ब्रह्मायाः 

पद्चमूर्तयो ददादिख्थानगताः । मानुषः साधकः पिता आचायः । रएषामादि- 

भूतस्य AACS aay देवादोन् व्याप्य रौतीति zat) तस्यादिं खशेव्यापि- 
न्धादिशक्तिं समालभ्य समः शिष्यामनः अग्रसम्पर्तिः परमपदप्रातिस्तत्साधकेन 

यन्नविशेषेण युक्तः सन् आचार्या दौक्वाविधिमारभेत् इत्याचा्स्य नियम उक्त; ॥ २॥ 
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aevdfaat ये देवास्ते विश्चुतास्िपञ्चाशत् | 
मर्डलमध्येऽभ्यर्च्या यथा तथोक्तक्रमेण वच्यन्ते ॥ ६ 

क्रलाऽवनिं समतलां चतुरखलुप्ा- 
मष्टाष्टकोदययतपदाच्च सकोणसुचाम् | 

तस्यां चतुष्यदसमन्वितमध्यकोषठ 
ब्रह्मा त॒ साधकवरेण BATA: ॥ ७ 

प्रागयाम्यवारुणोदग्टिक्ोषटचतुष्पदेषु समभियजेत् | 
आर्यकमथ सबिवसखत्संन्नमथ fad महीधरं क्रमशः ॥ ८ 
कोणदयार्धकोषटष्व्च्याः साविवसविटशक्राह्नाः | 
सैन्द्रजयश द्रतव्नयसापश्च बत्यकस्तथाऽग्नयायाः ॥ € 
Ta पा्वील्यपदे न्दे Wa गुहार्यमणी च यजेत् । 
जम्भकपिलिपिच्छाष्यी चरकिविटार्यी च पूतना प्रोक्ता ॥ १० 
अधपरटायन्तासु च aaey fea क्रमेण बहिरच्याः | 
वासवयमजलेशशशिनामष्टावष्टो च मन्विणा विधिना ॥ ११ 
SHA: सपज॑न्यो जयन्तः शक्रभास्कवरी 
aa दषोऽन्तरिचश्च देवताः प्रागुदौरिताः ॥ १२ 
अग्निः पषा च वितथो यमश्च ग्हरक्तकः | 
गन्धर्वो शङ्राजख खगो cafemf rar: ॥ १३ 
निर्टतिदीधारिकश्च सुग्रीवो FETA | 
पुष्पदन्तासुरौ शेषोरगौ प्रयग्द्गाधिताः ॥ १४ 

उव्यतपदाच्चेति चकारेण कोणचतुष्के को चतुष्कमपरं गुरुगणेशदुर्गाचेतेश- 

यजने सूचितम्! ब्रह्मा fafa तस्य सरखतोसादहित्यसुक्म् | साधकवरेेति । 

मध्ये ब्रह्मपोटादिपूजनसुक्तम् | अणिमादिसर्वसिद्ध्यन्ता ब्रह्मनवशक्तयः। जं 

सर्वन्नानक्रियाव्यक्तकमलासनाय योगपौटाय नम इति पोठमन्ः। ओं नमो 

ब्रह्मण इति सूलमन्तः । प्रजापतिः ऋषिः dame) ब्रह्मा देवता । 

TAIT | सुक् सुवदर्डकमर्डलुधरो ब्रह्मा ध्येयः ॥ ४।५।६॥७ ॥ 
कोणेषु खितमधकोष्ठदयं कोणएदयार्धकोष्ठं तेषित्यथंः ॥ ८।९।१० ॥ 
मन्बिणेति। ब्रह्मणः पाण्योः विष्णुरुद्रयोः खस्वमन्त्रेए पूजनसुक्तम् । 



ॐ ओप्रपञ्चसारतन्तम् 

वायुर्नागञ्च सुख्यश्च सोमो भल्लाट एव च | 

अर्गलाष्यो दितिस्तदददितिः सौम्यदि्गताः ॥ १५ 
दूतीरितानामपि देवतानां चिवाणि क्त्वा रजसा पदानि । 
पयोऽन्धसा साधु बलिः प्रदेयो द्रव्यैश्च बा तन्तविशेषसिडेः ॥ १६ 

भूयो भूमितत्ते समे facia रोमाश्थिलेोष्टादिभिः 

कार्तव्यं नवसप्रपञ्चकमितेरस्तेः परीणाहतः | 
युक्तं दारचतुष्ककल्पितपयोभृरुट्चतुस्तोरं 
दभ॑खक्परिवोतमुज्ज्वलतरं खात् संहतं मण्डपम् ॥ १७ 

सप्चाहतो वा नवराचतो वा प्राव दौत्नादिवसाद् यथावत् | 
सपालिकापद्चमुखीशरावचतुष्टये बौजनिवापमुक्तम् ॥ १८ 

अन्यस्मिन् भवने Gdaaat YE BA मण्डलं 
बुर्यात् प्राग्वरुणायतं पद चतुष्कोपेतभान्दरम् | 

विधिनेति पीटादिपूजापूर्वकमित्यथे; ॥ ११।१२॥ १ ३।१४।१५॥ 

दूतीरितानामपोति अपिशब्दः हेतरपालादिदचनाथंः । साध्विति सुष्टिमावैः 

दर्भाः सक््वैः पदानि aria तां तां tamara जलादिभिः सम्पूज्य 

प्रण्वशक्तिपूवैः नमोऽन्ते; नामभिः बलिदेय इव्यथः । gag वा तन्तेति । 

दध्याज्यगुडमिखमन्रं ब्रह्मणः पायसलसरमाषानसुत्ना्गुलान्रष्टताब्रदध्यननेरेकं कस्य 

वस्य बलिरित्यथं; ॥ १६ ॥ 

रोमादिकमुदुल्य पुण्याहं वाचधिल्ला शभनकचतादिभुते काकले awe 

विधातव्यम् | ठककलश्पक्ते पञ्चहस्तं मण्डपम् । नवकलशपक्ते सपहस्तम् | 

अष्टोत्तर शतपक्े नवदस्तम् । सहखपक्ले सप्तपञ्चकमितम् । पञ्चतिंण्दस्त- 

afar | स च षोड्शस्तन्मयुतः । मध्ये चललारः प्रान्तेऽवशिष्टाः। मध्या 

अष्दस्तप्रमाणाः । अन्ये पञ्चहस्तप्रमाणाः । तेषां ageism भूमो खातव्यः | 

तोरणस्तम्भाः Ga | तद्पैः फलकाः । शूलानि इस्तमानानि । ध्वजाष्टकां 

लोकपालप्रभम् | मध्येऽरल्निमातोन्रतं मण्डलाथे खानं कलयेत् ॥ १७ ॥ 

दच्चादिवसात् यथावदिति । पु्ाद्ादिपुरःसरमित्यथंः ॥ १८ ॥ 
अन्यस्मिन् भवने दोच्वामण्डपोत्तरभागख इत्यर्थः । पदचतुष्केति । 

पच्हस्तप्रमाणानि दादशङ्गुलान्तराणि पूर्वपपरायतानि पञ्च खत्राणि निपा | 

दक्षिरोत्तरसूत्राण्येकादणाऽ्पयित्वा | cert सर्वतो बोध्यो विधातव्याः | 
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पीतारक्तसितासितं प्रतिपदं बह्यादिशर्वान्तिमं 
याम्योदौच्यसमायतं प्रफिगदन्यन्ये च तन्मन्विणः ॥ १९ 
Awa पालिका अपि चतुरविंशाङ्गुलोच्छायका 
वेरिञ्चो घटिक्ास्तु पञ्चवदना द्ा्टङ्गुलोत्से धकाः | 
शेवा: स्यदिंषड्ङगुला अपि भरावाद्ना जलक्तालिताः 
सुतैश्च प्रकलय्य पङ्किषु च ताः प्रोक्क्रमादिन्यसेत् ॥ २० 
पृथगपि शालौ तण्डुलपूर्णसु सदभ॑वडकूर्चासु | 
सदालुकाकरीषैः क्रमेण पूर्णानि तानि raf ॥ ze 
शालौकङ्गुश्यामाकतिलसषंपसुद्तमाषनिष्ावाः | 
खल्वाट्किसमेता बौजानि fae: प्ररोहयोग्यानि ॥ २२ 

nary तानि निवपेदभिमन्वा सूल- 
बीजेन साधकवरस्त्वघ पालक्षेषु | 
विप्राशिषा च विधिवत् प्रतिपाद्यमान- 
शङ्कादिमुद्यतरपञ्चमहाखनेश्च ॥ २३ 

हारि द्राह्भिः सम्यगभ्य॒च्छ वस्वेराच्छादयाऽद्धिः सिच्यतां पञ्चघोपैः | 
सायंप्रातःशर्वरीषु प्रदवयादुकेद्र्ैस्तदलिं साधशेशः ॥ २४ 

भूतपिष्टयच्चनागन्रह्मशिवा देवताश्च विष्णवन्ताः | 
ताभ्यः क्रमेण राचिषु सप्तसु नवसु वा तदलिर्दयः ॥ २५ 

ततशचोक्तरजसाऽपूय वोध्यः श्यामेन TTT इत्ययः ॥ १९ ॥ 
अपि चतु्विश्णङ्गुलोच्छायका इति तद्ध॑सुखविस्तारः सूचितः । 

मुखार्धोधोविस्तारश्च | घटिकास्िति। बषडङ्गुलमुखपरिमाणएलं तावत् 

परिमाणण्ष्ठत्वं चोक्तम् । हिषडङ्गुला sulfa: इद शणाङगुलसुखलं 
तदर्घाघोभागलवं चोकम् । पङक्रिषु चेति प्िमादि विन्यसेदित्य्थः 1 परोलक्रमो 
वह्भयादिश्वौन्तिकः ॥ २०।२१॥२२ ॥ 

साधकवर इति प्रक्ञालनायाऽषतबौञ सवचितम् । इुन्दुभ्यादयस्तालादयो,. 

वोरणदयो सुखवाद्यादयः णडादयश्च पञ्चमहाशब्दा; | विधिवत् प्रतिपादययमानेति । 

उचिततालशब्द विशेषेित्यथः ॥ २२॥ 
तदलिं साधके इति । प्रागादिदिक्ञ दान सूचितम् ॥ २४-२८ ॥ 
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लाजातिलनक्तरजोदधिशक्तन्नानि भृतत्रराष्यम् | 

Us तिलतणश्डलकं सोडम्बरिकधानलाजकं FTAA ॥ २६ 
कैरोदशक्तपिष्टं नागं पञ्चाक्तच्च वेरिञ्चम् | 
wage थेवं गड दनं वैष्णवं च Sirsa ॥ २७ 
aug वेष्णवेयं यदि नवरावं क्रमेण बलिरुक्तः 
तारादिकेनमोऽन्तेः खे; खेरपि नामभिश्च बलिमन्तः ॥ रट 
पावाणि fal विविधान्यपि परितः पुनर्टदिच् बलिक्गपिः | 
बौजारोपणकम प्रथितमिदं सावकामिकं भवति ॥ ze 

प्रागेव लक्षणयुतानि च मण्डपेऽस्मिन् 
कुण्डानि कारयतु सम्यगयो दिशासु 1 
आखण्डलाकासुतवारिधनाधिपानां 
दोर्माचकाणि विलसदट्ृगुणमेखलानि ॥ ३० 

चतुरखमधशशिविम्बविलसितमथ चिकोणकम् | 
पद्मदलरुचिरहत्तमिति ब्रुवते बुधा विधिषु कुणडलक्षणम् ॥ ३१ 

विंशत्या चतुरधिकाभिरङगुलोभिः 
सुतेणाऽप्यथ परिसुचा भूमिभागम् | 
ताभिश्च प्रवनतु ताबतीभिरेकां 
व्यक्ता चाऽङ्गुलिमपि मेखलाश्च कार्याः ॥ ३२ 

सत्वपुव कगुणान्विताः क्रमात् दादशाष्टचतुरड्गुलोच्छिताः 
सवतोऽङ्गुलिचतुष्कविस्तता मेखलाः सकलसििदा मताः ॥ ३३ 

योनिस्तत्पश्चिमायामथ दिशि चतुरखस्यलारब्धनाला 
तन्मध्योल्ञासिरन्धोपरि परिवितताप्वल्यपवानुकारा | 

प्रागेवेति मण्डलनिर्माणादित्यर्थ; ॥ २० ॥ २१ ॥ 
ताभिश्च प्रखनल्िति। भेखलोच्छायेणए साधंमिति द्वयम्! तावतीभिः 

aaa कार्या इति । भेखलाविस्तारः समुचित्योक्तः। तत्राधो भेखलाविस्तारो 
इादशाङ्गुलः | मध्यमेखलाया अष्टाङ्गुल: | ऊध्व॑भेखलायाशचतुरङ्गुलः । इति 

मिलित्वा चतुरविंाङ्गुल विस्तारत्वं॑विवक्तितम् । sedate evar | 
Nn ३२ ॥ २२ ॥ 
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उत्सेधायामकाभ्यां प्रक्ृतिविक्घतिसंन्नाङगुलाऽ्टाङ्गला स्या- 
दिस्तुत्या दादशार्धाडगुलमितनमिताग्रा निविषटेव कुण्डे ॥ २४ 
अथवा दिशि कुण्डसुत्तरस्यां प्रविद्ध्या्तुरखमेकमेव | 
गदितेरपि wad: समेताप्घनं दष्टिमनोहरञ्च कान्या ॥ २५ 

ततो मण्डपमध्ये तु सर्डिलं गोमयाम्बुना । 
उपलिप्य यथान्यायं तस्य मध्ये निधापयेत् ॥ ३६ 
सूतं mame fortes: सह । 
गुणितेनाऽभितो Aca मध्याटारभ्य विन्यसेत् ॥ २७ 
तन्मध्यस्ितयाम्योदगयं सूत्रं निधापयेत् | 
ततो मध्यात् सपडस्तमानेन च दिशं प्रति ॥ इट 

चतुरखस्यरेति । एयिवोख्थानारव्धनालेत्य्थैः | तन्बध्योज्ञासिरन्ध इति । तस्य 
नालस्य मध्यमेखलाया वा मध्ये विलसितरन्रेत्य्थः। उत्सेधायामका- 

भ्यामिति । उन्सेषेन आयामेन च प्रकतिविक्लतिसंन्नाङ्गुलाऽ्टाङ्गुला च 

प्रल्ेकं॒पञ्चदशाङ्गुलेत्यधैः। इ!द याधाङ्गुलेति। उपक्रमे दयङ्गुला । 

ततो दशाङ्गुला। मध्ये पञ्चाङ्गुला । अवसानेऽङ्गुलविस्तुनेत्य्थ । 
masa सुष्टिमितानि कुण्डानि । तदोभेऽरलिभितानि। सहखहोमे 
पञ्चाङ्गुलाधिकारल्निमितानि। aga दशङ्गुलाधिकारल्निभितानि । 

अधेलच्तहोमे पञ्चदश्णङ्गुलाधिकारज्निभितानि । लको विंशत्यङ्गुलाधिका- 
रन्निमितानि। ugmaana कोटिष्टोभे च करा्टकभितानि। सवेष्वपि 

कुण्डेषु प्रथमभेखलोच्छरायेण तुल्यं खातम् । कण्डोऽ्टयवै; हस्तमात्रे अरलिमाते 
षड्भिः gfefad चतुर्भिः अन्येख अङ्गुलिदयदद्ध्या कण्ठः ade) सुष्टिमिते 
प्रथमा मेखला दशङ्गुला। fedaeda चशे अरन्निमिते प्रथमा 
दादश्णङ्गुला | दितीयटतोये तपे हस्तमानेऽपि प्रथमा भेखला दाद शङ्गुला । 
अन्ये पूवेवत्। अन्येषां कुण्डनामङ्ंगुलिदयहठदडितः प्रथमा भेखला । अन्ये 
व॑पे कायें । सर्वत्र कर्मानेनाऽन्तःप्रविष्टा योनिः कार्या ॥ ३९ ॥ २५ ॥ 

यथान्यायमिति | ईशनकोणावसानत्व मभ्युच्तणादिकं च सूचितम् | ३६ ॥ 

गुणितेनेति। सचदिगुरितं क्षता तेन गुणितेन सतख प्राकप्रतस्चस्या- 

ऽभितो मध्याद् दिगुणितिस्यापि उभयतो मध्यादारभ्य उभयतो wet 

विन्यसेदिल्य्थः | सपदस्तेत्यत्र पादशब्दः षट लिंण्दङगुलवचनः । “पादः षट् 
१ 9 
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Gay मकरान् न्यसेत् स्पष्टानन्योन्यतः समान् | 
सुवागमकरेभ्यस्तु न्यसेत् कोगेषु मत्स कान् ॥ २९ 

कौोणमत्स्यस्यिताग्राणि fea सूत्राणि पातयेत् । 
ततो भवेचतुष्कोष्ठं चतुरखञ्च मण्डलम् ॥ ४० 

तच्ाऽगनिमारुतं gat नैकटतेशच्च पातयेत् | 
प्रागयाम्यवारुगोटौच्यसुचाग्रमकरेषु च ॥ ४१ 

निडिताग्रयुगं सूवचतुष्कं प्रतिपादयेत् | 
Ha एवं Naga कौकोष्टेषु Aaa: ॥ ४२ 

तेष प्राग्बारुणांस्तन्तुन् याम्योदौच्याच्निपातयेत् | 

षट्पञ्चाशत्पदटानि स्युरधिकानि शतदयात् ॥ ४३ 

यदा तदाऽथो विभजेत् पटानि क्रमशः Gat: । 
पदैः तोड़शभिमध्ये पदं हत्तचरयान्वितम् ॥ ४४ 
अष्टचत्वारिं शता ते राशिः स्यादौश्चशोतिभिः। 
SRSA: MAIS: ओभावुगहारकोणकम् ॥ ४५ 
दाराणि पदषट्कानि शोभाख्याः स्युश्चतुदाः । 
चतुष्पदाञ्चोपशोभाः षट्पदं कोणकं भवेत् ॥ 8६ 

दत्तवौथ्योरारचयेन्डध्ये सुतचतुष्टयम् | 
प्रागवाम्यवासणोदौच्यं भवतत द्राशिमण्डलम् ॥ ४७ 

कणिंकायाः Haat दलसन्धेदेलस्य च | 
दलाग्नत्तराशौनां Tea: शोमोपशोभयोः ॥ ४८ 
sata चतुरखाणि aa स्थानानि कल्पयेत् | 
भवैन््रण्डलमध्यार्े कणिका चतुरङ्गुला ॥ ४९ 
SIE: HATA स्यः airy चतुरङ्ग लः | 
तथा दलानां मानन्तदग्रं STFA भवेत् ॥ ५० 

व्रिंशदङ्गुतः” इत्या्तवचनात् । यथा यथा खित wars: ॥ २७--8८ ॥ 
मण्डलमध्ये इति। मण्डलस्य मध्य॑ मण्डलमध्यं राथिमण्डलान्तः | 
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अन्तरालं पुथग्हत्तवये दाङ्गुलमुच्यते | 
ततश्च राशिचक्र स्यात् खवणंबिभूषितम् ॥ ५१ 
राशिमहलकैः कुर्यात् षडभिर्नवभिरेव वा | 
दाविंशदङ्कलं aq प्ररस्तात्तावदिष्यते ॥ ५२ 
दत्तं चक्रमुशन्धेक्षे चतुरखच्च afse: । 
यदि वा वत्त लमराः स्युश्च दादश राशयः ॥ ५३ 
तै सयुः पिपोलिकामध्या मातुलुङ्गनिभा अपि । 
चक्र च चतुरखं च वासरा दादश राशयः ॥ ५४ 
भवेयुः पङ्कजदलनिभा वा कथिता बुधैः 
तद्वहौ सचिरान् Gata चतुरः कल्पशाखिनः ॥ ५५ 
ललितान् रूट्कुसुमान् फलपह्लवश्नोभितान् | 
जलजे: स्यलजर्वापि सुमनोभिः समन्वितान् ॥ ५६ 
हससारसकारण्डशुकभ्चमरकोकिलेः 
मयर चक्रवाका रारूटविटपानतान् ॥ ५७ 
सव तनिवतिकरान् विलोचनमनोडहरान् | 
तद्वहिः पार्थिवं बुर्यान्म एड लं छष्णकोणकम् ॥ ५८ 
मण्डलानि तु Aaa राश्यन्तान्येव कारयेत् | 
राशाबन्यव रचयेत् प्रमोहादन्यमण्डलम् ॥ ve 

Way देवतामन्यामचंयंस्त्वन्यदेवताम् | 
उभाभ्यां लभते शापं मन्व तरलदुर्मतिः ॥ ६० 
कालात्मकस्य देवस्य राशेव्यक्तिमजानता | 
छतं समस्तं व्ययं MAA ज्ञानमानिना ॥ ६१ 
तस्मात् सवप्रयज्नेन राभौन् साधिपतोन् क्रमात् । 
अवगम्याऽनुरूपाणि मण्डलानि च नान्यघो; ॥ ee 

तस्याप्यधे मध्य इत्यथ; ॥ ४८ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
षड्भिः नवभिरेव वैति । इत्तराश्िपक्ते षड्भिः 1 द्रखरागिपन्चे नवभि- 
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उपक्रमेदचयितं Ba वा सवदेवताः 
रजांसि पञ्चवर्णानि पञ्च द्रव्यात्मकानि च ॥ € इ 
परीतशुक्कारुणशितिश्यामान्येतानि भूतशः 
हारिद्रं स्याद्रजः पीतं ताण्डुलच्च सितं भषेत् ues 
तथा दोषारजः Alga रक्तसुच्यते | 

AU दग्धपुलाकोल' श्यामं विल्वदलादिकम् ॥ ६५ 

सितेन रजसा कार्याः सौोमारेखा विप्रशिता | 
अङ्गुलोत्सेधविस्ताराः सर्वा मण्डलकर्मसु ॥ ६६ 

पोता स्यात् करिका शुक्रमौतरक्ताश्च Hac: | 
दलान्यच्छान्यन्तरालं श्धामचंन पूरयेत् ॥ eo 
सितरक्तासितेवगवत्तवयसुदौ रितम् | 
नानावणविचिताः स्यि ताकाराश्च वीथयः ॥ ec 
दारशोभोपशोभाक्लाः सितरकनिशासिताः 
राशिचक्रावशिष्टानि कोणान्यखिषु ata S| 
पोटपादानि तानि सखुरकणान्यसितानि च ॥ ee 

अयवाऽरुणानि दलानि च तथा दलससिरप्यसितस्ग्भवति | 

असितारुणाच्छरजसा बिहितान्यपि वर्तुलानि कथयन्लपरे ॥ ७० 

रित्यर्थः । 

इति श्रप्रपञ्चसारे पञ्चमः पटलः | 
दातिंश्दङ्गुलमिति। पादः षट् विंशदङ्गुल इत्यस्मिन् पतते 

पक्तान्तरे अपि विंशदृदयाङ्गुलं षध्यङ्गुलभित्यथैः ॥ ५२--६८ ॥ 

राशिचक्रावशिष्टानोति ठत्तराशिपकते द्रव्यम् ॥ ६९ ॥ 
अथवाऽरुणानोति away विश्चेषोऽभिहितः ॥ ७०॥ 

इति ओ्रोपद्मपादाचार्यक्नते प्रपच्चसारविवरशे 

पञ्चमः पटलः 
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चरथ पुनराचम्य गुखः प्राग्बद्नो 1 वष्टरोपविष्टः सन् । 

प्राणायामं सलिमिन्या घं क्त्वा न्यसेत्त्ष्यादोन् ॥ १ 
अथ युनरिति। wi साघधनसंपच्यानन्तयं मथश्ब्दाधं; । पुनराचम्येति । 

नित्याचमनव्यतिरेकेण युनराचमनविधानात् । स्रानपूजादिकंमपि नित्यानन्तरं 

waa कतव्यमिति सूचितम् । अतस्तदुच्यते। ब्राह्मे सुत्तं उल्याय । देवतां 

ध्यात्वा । कर्म॑समर्पेणं विधाय ! हंखपूजां संकल्पा । सुब; । Aaa | 
सकलोक्षत्य TAU we खनित्वा Beda, शिरसा जलतोरेऽस््र शोधिते 

vat! शिखया शकंरादिकमुदुधत्याऽच्ेण संप्रोच्य ! Faq date कवचेन 

faa faust. स्युलेनाऽभिमन्ता। भागेनाऽस्वरमन््ेणऽङ्मनि ware | 

भागान्तरमापादतलमस्तकमालिप्य | तीर्थं मव गाद | निमज्याऽस्मन्तं शक्या वल्य | 

SIM ्राचस्याऽपरं wat fan विभज्याऽस््राङ्कमूतैरेकौकमभिमन्तय अस्त्- 
ad दिक्लु रच्ताथं निक्तिष्याऽङ्गजपेनात्ानमालभ्याऽपरं हन्सन्तानोते aa मलेन 
विलोद्य | निमज्य aa शक्तेतोऽनुसन्धाय | aga सूलेनाऽभिषिच | तोरमागल्या- 

चभ्य | अस्तप्रोहितं वासः परिधायाचम्य | खकलोक्षत्य । पूजाक्रमेण सन्तर्प्योदहास्य । 

दाख; GIGI | यागमर्डपं गत्वा | वैदमन्तेः आचम्याधरवाङ्ाग्निभिः saree | 

चक्लुरादिकं antag! पुनः सवितेऽष्ये car) aaa 
दारपूजां कुर्यात् | असरजपोदकेन दारं संप्रोच्छ । ग॑ गणपतये । ओं लच्म्ये । सां 
aaa नम इतुध्वमागे संपूज्य | गं गणपतये i क्तं केतपालाय । गं गङ्ये । यं 

यञुनायै नम इति दक्तसव्यभागयोः। ततो Sea संपूज्याऽस्रदृच्चस््रोदकाच्न- 

पार्थिघातैरिंव्यादिव्यविष्रान् उत्साय॑वामशाखाखयैण teal लङ्खयित्वा । 

feat ae ब्रह्माणं च संपूज्य । पञ्चगव्याष्येतोयाभ्याम् wa 
मण्डलमभ्युच्च । मूलमन्त्रेण संवीच्याऽकेए dite) तेनेव दर्भैः सन्ताद्य । 
वर्मणाऽभ्युच्छ । तेनेव चन्दनागरूकपूरैः सन्धुप्य । लाजाचन्दनसिदार्थभस्म- 

gaiguraang TAU ससजसान्मर्डपे बिकौर्याऽसतरजघ्दभेसुष्टिना तान् PATE | 
$शानकोणे वर्षन्यासनल्रेन तानि सङ्कल्पयेत् । ger वाचयित्वाऽत् ब्राह्मणान् 

भोजयित्वा तत्र मण्डलमुक्ललक् णं करतव्यमित्येतत् सेसु गुरुरिति । 
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qavanitad we विष्टरे लिपिपद्ममध्वगप्रणवविन्दौ प्राडमुख उदङ्मुखो 

वा बद्लास्न उपविशेदिव्ाह-प्रागबदन इत्यादिना | 

विष्टरोपविष्ट॒इत्यनेनेव गुवीदिवन्दनस्य अडगुलिकरशोधनस्य अपरि- 
च्छित्रताया stata सूचितत्ात्। तदचते! विष्टरे परमात्मनि 

समध्यामनि अस्रतेजसि गुर्वादिषु च adam हि विष्टरोपवेशः। at 
St परमात्मायशेषपारम्पयेक्रमेण ayers यावत्तावत् प्रणौमि इति 
शिरसि गुरूपरम्मरां AST गं अस्मद्गुरुभ्यो नमः। गं गणपतये नमः । 
दुं दुर्गाय नमः। सां सरखल्यै नमः। त्तं चेत्रपालाय नमः। पं परमामने 
नमः। इति भ्रंसोर्वग्रहृत्ु नल्वाऽस्् ण अङगुलिकरणोधनतालचयदिगर्वन्- 

नाज्निप्राकारवैषटनानि विधिवत् विधायाकारादिमन्वैः पादादिमस्तकान्तं व्यापकं 

कुवन् | अपरिच्छिन्रतनुमूला | Sarai र्यात् yd ia ¢ इति 
पादगुद्यहनन्सुखमस्तकेषु न्यसन्। भूतपारवण्यं fear) sl खं at इति 
पादादिमस्तकान्तं व्यापकव्रयं Faq) कारणवन्वत्यागं विद्रूपलोद्ञावनं ब्रह्म 
qa च स्मृता । va सोऽहमिति सरूलादिमस्तकान्तं मस्तकादि- 
are च व्यापयन् । ब्रह्मासनोरेक्यं भावयेदिति जौ वरच्ताप्रकारः | 

अथ प्राणायामः कतव्य इत्याह -प्राणायाम्ं सलिपिन्याघभनिति । प्रथमं तावत् 

परिच्छिन्नं वायुं दक्तिणनासापुटेन विरेच्य । वामनाखापुटेनापूथं च awa 

वायुमण्डलं सवोजं धूस्रवणे aya wqWawst adauiq विन्यस्य । 
पूरककासे तयोनीभावक्यं aaa) कुन्भककालते tear, ददिणनासया 

fata तस्यामेव सवायुमण्डलम् अगिनिमण्डलं सच्चिन्त्याऽग्निमिर्डले व्यापका- 

चराणि विन्यस्य । हदयस्धेनाऽग्निमर्डलेन पूरयन् एकोक्षत्य । कुम्भककाले 

सन्दह्य । वामनासिकया विरेच्य । तस्यामणष्टतमर्डलं wea ततर खरान् 

विन्यस्य । तस्ूषस्येनाऽखतमर्डलेन vata grad gatq इति प्राणायाम- 
प्रकारः | 

श्रथवा यादिदशवां augur न्यखन् तान् पञ्चो ्ञतभूतेषु संहरेत् | 
अतर प्राणशब्देनेन्द्रियादि प्रहत्तिकारणमात्रम् उच्यते, शक्तिण्ब्देन arate 

करमावम् | waa जोवख्ितिकारणएमातमिति विभागः । areata 
तान् सञ्चिन्त्य । चोमिति उत्छषष्य । पञ्चोकतवोजानि quifey न्यखन् तान् तेषु 
संयोज्य । sifafa amar पञ्चोक्ततण्थिव्यादिसंहाराय प्राणायामपञ्चकां 
विधाय । समानधनच्ञयान्तःकर्णवाक् यो त्रपद्धकेषु मनणजङदिपद्चकान् न्यसन् 
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टषिग्रुत्वाच्छिरसेव धायः छन्टोऽच्चरत्वाद्रसनागतं Ala | 
धिधाऽबगन्तव्यतया सदेव ete प्रदिष्टा मनुदेवता च॥ २ 

टषिवर्णादिको धात् स्तो गह्या प्रापेन च । 
MATA यट्खर्ूपं स गुरः स्याद्ङटषिवाचकः ॥ ३ 
इच्छादानाथकी धात् Vestas दादिकः 
तयोरिच्छां ददातीति छन्दो मन्ताणबाचकम् ॥ ४ 
आत्मनो देवताभावप्रदानाहेवतेति च । 
पदं समसततन्वेषु बिद्द्धिः समुदौरितम् ॥ ५ 
ृदयशिरसोः शिखायां कवचाच्यस््ेषु सहचतु्थीघु | 
नलया FAT च वषड् इं stag फटूपदैः षडङ्गविधिः ॥ ६ 

तान् सच्धिन्त्य । चोमिति उत्छा्याऽपञ्चोक्लतवोजानि auifeg न्यसन् तेषु 

संयोज्य । छोसिव्याव्याव्याऽपच्चौज्लतभरूतलया्थं प्राणायामपञ्चकौ विघावाऽकारादि- 
विसर्ान्तं नाभ्यादिगतत्रह्मत्रह्मादिषु न्यसिल्वा। च्छौभिति तालुतूल्षय । 

छोभित्याप्यायनं कुवन् । कारणे रुयोज्य । सल्ररजस्तमःसाम्यबोजतदाखनाः 

संहरन् । प्राणायामषर् कं waar कचिव्कालं खावन्यवसाय । निरवव्यादि- 

मन्वे; व्यापयन् | सवे SE) माटकान्धासं विधाय | वच्छमाणक्रमेण पोटन्यासं 

mali तत्तन्मतिमन्त्ेण स्ति सङ्कल्प । आवाहन खापनाघन प्रतिष्टा सत्रिधान- 

सन्नरोघ Ga खागत सुखागताभिमुख्यावगुख्डनानि विधाय । करन्धासाङ्गुलि 

न्यासव्यापकवणेन्यसादिकान् न्यासान् विधायाङ्ग्यादिकं न्यसेदित्यभिप्रायः ॥ १॥ 

ऋगतौ । fe प्रापे ! इति एतौ ऋषिवर्णदिको धातू गव्या प्रापरेन 

चार्धेन युक्तौ । आभ्यां fara sofas: | 

अथावयवाधेमभिधाय समुदायाधं माइ -यत्खरूपं यति स गुरः स्याटषि- 
वाचक इति । यस्य परमाकनः खरुपं याति। शिष्यो गुरुश्च सः परमाव 

गुरुरूपेण स्थितः ऋरषिवाचकः । ऋषिणनब्दो वाचकौ यस्य a तथोक्तः इति 

देवताशुवव्मनाम क्यमुक्तम् ॥ २।२ ॥ 

दु इच्छायां दाणए दाने इतोच्छादाना्थौं धातू । तयो रूपं छन्दःशब्दः | 

समुदायार्थमाह--इच्छां ददातोति ॥ 8 ॥ 

दिव् क्रोडा विजिगोषा व्यवहार afa सुति सोद मदखप्र कान्तिगतिषु agay 

तनुकरणे इति घातुदयनिष्यन्नो देवताशब्दः ॥ ५ ॥ 
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इदयं बुडिगम्यत्वात् प्रणामः खान्नमःपदम् | 
क्रियते हदयेनाऽतो वुद्धिगस्या नमस्किया ॥ 
gua स्याच्छिरः खे खे विषयाहरणे fez: 
शिरोमन्वेण चोनुङ्गविषयाहतिरौरिता ॥ ८ 
शि वेज: समुद्दिष्टा बषड्लङ्गसुच्यते | 
तत्तेजोऽस्य तनुः प्रोक्ता शिखामन्वेण afm: ॥ € 
कव ग्रहण इत्यस्य्ाइातोः कवचसम्भवः | 
इन्तेजस्तेजसा देहो ख्यते कवचं ततः ॥ १० 
नेवं efe: समुद्दिष्टा बौषड दशं नसुच्यते | 
eva दशि येन स्यात्न्ेजो नेचवाचकम् ॥ ११ 
असुवसादिको धातू सतः चेपचलनाधैवी | 
ताभ्यामनिष्टमाक्तिप्य चालयेत् फट् पटाग्निना ॥ १२ 

दयमिति परमात्मोच्यते। कथं हत्खबुदिगम्यल्ादिति योज्यम् । 

समुदायाथैमाह-- क्रियत इति हदयमन्तेणान्यव्यतिरेकौरनात्नो विविचयाम- 

प्रतिपत्तिः क्रियत इत्यथः ॥ & ॥ ७ ॥ 
qaqa स्यात् । froma सर्वविषयाहरणे area 

वतैते । ससुदायार्थमाह-भिर इति। sae परमाकनि विषयस्य इन्मन्त्ेण 
विविक्तस्याहृतिर्विंलापनसुक्लम् । शिरोमन्बेशेतयर्थ; ॥ ट ॥ 

एवसम्पवादं कत्वाऽध्यारोपाय शिखामन्त इत्याह-शिखेति। तेजञ्िदात्मकं 

श्ष्खिल्युपदिष्टम्। अङ्गं का्यकरणामकं wet वषडल्युच्यते। समुदा- 
याथंमाह--तदिति। अस्य मन्त्रिणः खरूपभूतं तजस्तनु; Mati aaa 

TITAS: ॥ ९ ॥ 
आत्मन्यनात्साध्यासमभिधाय MATAR कवचेन - कव ग्रहण 

इति । तेजसा चैतन्येन देहः gata ह्यते व्याप्यते यतस्ततः कवचमिल्यु त 
इत्यथे; ॥ १० ॥ 

अयाध्याखनिवतंकं amare नेचरमन्त्ेए-नेवमिति |efe:1 ट्टे; दृष्टिः 

UMA! दशनं तदाकारं way! ससुदायार्थमाद--दशथंनमिति। efe- 
रूपे परमाकन्यर्थः; ॥ ११ ॥ 

उत्पन्नन्ञानस्य संसारनिदत्तिमाह अस्त्रेए-अरसुच्रसादोति। असुक्तेपणे 
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अङ्गमन्ता इमे प्रोक्ताः waaay मन्विभिः | 
Tad यख wae भवन्यङ्गानि मन्तिणः ॥ १३ 
wana च मन्तेषु नेचलोपो विधीयते | 
अङ्गुलोषु क्रमादङ्गेरडगुष्ठादिष विन्यसेत् ॥ १४ 
कनिष्ठान्तासु तद्वाद्यतलयोः करयोः सुधौः । 
Taw तालचितयं क्रत्वा तैनेव बन्धयेत् ॥ १५ 
दिशो दश क्रमादङ्गषट्वां वा पञ्चकं न्यसेत् | 
जपारम्भे मनृनान्तु सामान्येयं प्रकल्यना ॥ १६ 
We सगन्धपुष्याक्षततोयं वामतः प्रविन्यस्य | 
साङ्ग मन्तं पूजामूर्त न्यसेद् गुरूपदेशेन ॥ १७ 

तस चलन इति धातू स्तः ॥ १२॥ 

मन्विभिरिति सर्वज्नादिपदयोगः efaa तैश्च ज्ञानानन्दादिमातरं ae 

निष्कलनिष्टस्य | सकलनिष्ठस्य तु सर्वन्नत्ादिश््याककलं Gendt हदयादि- 

meri परिच्छित्रापरिच्छन्रसर्वन्नत्ादिशत्तयैकयसुच्यते। सकलनिषठस्य ara 
मेव उच्यत इति विभागः | 

मन्विण इति नेवमन्लोपऽपि न मन्तित्रहानिरित्यर्थः ॥ १२।१४ ॥ 
wife! कस्यचित् कनिषठादिक्रमत्वं नमस्कारान्तत्म् अङ्गुलीनाम् 

असंयोजनन्धासक्रमं च सूचितवान् ॥ १४।११५ ॥ 

दिशो दश क्रमादिति च क्रमोऽन्य इति सूचितः ॥ १६ ॥ 
TAS शङ्पूरणक्रममाह- शङ्कमिति | न्यासानन्तरं ध्यात्वा । अर्ष्यादिभि- 

रुपचारेः मनसा संपूज्य । कि्चिन्नपित्वा। वामश्वासाग्रतोऽष्यैमण्डलं 
सामान्यारष्यजलेन विधाय अच््ेणाऽष्यपा्ाधारं wae । रमिव्यष्यमर्डले प्रति- 
छाप्य। तवर व्यापककला afar अग्निमर्डलमन्तेणाऽभिमन््य । अर््यपात- 
amet cara । हमिति सूर्यमण्डलं बुद्ध्याधारे संस्थाप्य । ततर eae 
न्यसित्वा । सूर्यमर्डलमन्तरेणाऽभिमश्य । सरलेन गन्धा्तादिकं निकष्य | समूलेन 
कान्ते सामान्याष्य॑जलैरापूरय । गामिति गालिनी cea) टं अख्तोभव 
a निरविंषोभव at सुं इति अच्धतोकरणनिर्विषीकरणगरुड़सुरमभिसुद्धः next | 

गङ्गे च aga चैव गोदावरि सरखति | 

नर्मदे सिन्धु कावेरि जकेऽस्मिन् सत्रिधिं कुर् ॥ 
११ 
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न्यसेच्च दज्ञभागे सुमनःपातरं तथाऽभितो दोषान् 1 
अन्यत्याधनमखिलं पुरतो गन्धाक्ततादिकं vat ॥ ८ 

प्रथमं निजसव्यतो यथावत् प्रयजैदेवमयान् महागुरून् खान् | 
गरनायकमन्यतञ्च WAU शद्न्ताभयहस्तसुजज्वलाङ्गम् ॥ १६ 

रत्तं धमं हषतनुमथाऽग्नी इरि श्यामबणे 
ज्ञानं रत्चोदिशि मरुति पीतच्च बेराग्यसंज्ञम् | 
भृताकारं दिरदतनुमेश्वयं मौशे च AU 
नचपूस्तेयजतु दिशि faarfa गावाणि पठे ॥ ze 

मध्येऽनन्तं पद्ममस्पिश्च सुय सोमं afs तारवणविभक्तैः 
स्वादो ञ्च तीन् गुणनात्मयुक्ताञ्छक्तीः किञ्चल्केष मध्ये यजेच ॥ 

१्वेताक्लष्णारक्तापौ ताश्यामानलोपमाः प्रोक्ताः 
अञ्जननजप्रासमानवर्णास्तेजोरपाश्च शक्तयः प्रोक्ताः ॥ रर 

इति ती्थ॑मावाद्च | तत्र खरकला न्यसित्वा | सोममर्डलमन्वेणाऽभिखग्य । दये- 
नाऽष्टगन्धादिकं निकिप्य। शिरसा धेनुमुद्रां बद्ध्वा । शिखया लोलिन्याऽऽलोद्य | 

नेवेणाऽवलोक्य | कवचेनाऽवगुण्ठयाऽखेणए सतालतयं दिशो बद्ध्वा । आधारादि- 

कम् अन्न्यादिमण्डलमन्तैः जलादिभिरभ्यच्यै। पोटमन््ेण युष्याख्जलिं war 
जलमध्ये देवमावाद्य | सकलोक्षत्य । जलादिभिः संपूज्य अङ्गमन्तेरपि जलादिभि- 

frat) भगवन्तं सुलेन व्यापयन्रिष्कलोल्ात्याऽऽनन्दरूपेणाऽरष्यजलाव्नाऽवस्थितं 
भावयिल्ला। समूलेन द्तिणएकरतलेन पातरसुखमाच्छादयेत्। अष्टवारं मूलं 

जपित्वा । aga करकोदके faa, ततः किञ्चिदादाय सम्बूलेन करतले 
अर््यादकं किच्िदादाय समूलेन वामतल्लेन पिघायाऽ्टवारं जपित्वा अन्ते 

पूजोपकरणमाव्मानं च विधा प्रोक्तविला स्वँ सच्चिदानन्दरूपं भावयेदिव्यक्ञ 
शुरूपदेशेनेति ॥ १७॥ 

गन्धाच्ततादिकं मन्वोति BAER तेषामभिमर्भनमुक्तम् ॥ १८ ॥ 
निजसव्यतो यथावदिति । प्रथमं न्यासखानेषु जलादिभिरात्मपूजां क्त्वा 

आत्मानमलङ्कत्य सासनमूतिंपूजापूर्वकं गुरुगणेणावचयेदिव्यर्थः 1 देवमयानिति 

गुरुष्यानसुक्तम्। गुं परमगुरुभ्यो नमः। गुं परापरगुरुभ्यो नमः। गं 
अपरगुरुभ्यो नमः। गं अस््मदुगुरुभ्यो नमः। इति Ae महागुवादिपद- 
सूचिताः | तत च्राधारशत्नि मूलप्रक्त्यनन्त थिव कल्मकदक् TARTAR, मध्ये 
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विन्यस्य कणिंकोपरि शालोँस्तदुपरि तण्डलांश्च तथा ॥ 
तेषामुपरि च दर्भान् दर्भोपरि कूचंमक्लतोपेतम् ॥ २३ 
विगुणेन च तन्तुरूपभाजा परितोऽथो परिवेष्टितं यथावत् | 
लघुनाऽलघु धपितच्च कूर्चौपरि कुम्भं निदघातु तारजापौ ॥ २४ 
न्यस्य द्भमयकूचमक्तायन्वितं सनवरलक घटे | 
पूरयेत् सह कषादिकान्तगेरचरोषधिविपाचितेजंलेः ॥ २५ 

अथवा दशमूलयुष्यदुग्धाडङत्रिपचर्मो तृक्तथिते; कषायतोयेः 
स्तनजदुमचमसाधितेर्वां सलिले: संयतधौः शुभोदवोर्वा ॥ २६ 
TS कषायोदकपुरिते च fader सम्यग्विधिनाऽष्टगन्म् | 
कलाः समावाद्य विनिक्िपेत्तत्क्षाथोटकापुणं सुखे च कुम्भे ॥ २ 

fafad गन्धाष्टकमपि शाक्तेयं देष्णवच्च शेवमपि | 
गन्धाष्टक्षेन शक्तिः स्थात् क्रमशो ASU क्रतेऽनन्ता ॥ रट 
चन्ट्नकप् रागुरुककुमकपिमांसिरोचनाचोराः | 
गन्धाष्टकमपि शक्तेः सा्िष्यकरञ् लोकरञ्जनक्लत् ॥ र< 

चन्टनङ्ोवैरागुरुकुष्टाखशुशोरमांसिसुरमपरम् | 
चन्दनकपरागुरुदलरुधिरक्रुशौ तरोगजमपरम् ॥ ३० 
अष्टविंशत्प्रमेदेन याः कलाः प्रागुदौ रिताः 
गुरूपदेशक्रमतस्ता विद्वा ग् विनियोजयेत् ॥ ३१ 

संपूज्य धमादिकमुक्तस्थानेषु पूजयेत् । मध्ये यजेच इति ane: पोटखमष्ि- 

मन्तपुष्याच्जलिसूचनाथ; ॥ १८॥२०॥२१।२२ ॥ 
शालिविन्धसनादिकं पोटपूजायाः पूवमेव ॥ २२।२४ ॥ 
ae कषादिकान्तमैरिति fam: प्रतिलोमपटितेन मन्त्रेण सत्यथ; ॥ २५ ॥ 

संयती; waste विनाऽप्यौषैस्तच्जन्यसामर््यपादनन्तम इत्यधेः | 
विलोद्य सम्यग्िधिनेति । सम्ुलेन हदयेनापूयं । हदयेनाऽ्टगन्धं fafa । 

शिरसा धेनुमुद्रा vem’ इत्यादिकं सूचितम् ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
मन्विणा क्रतेऽनन्तेति । गन्धदारामिति मन्वस्य जपः सूचितः ॥२८॥।२९।२.॥ 

कला; खमावाद्येलयेवत् विद्ठणोति-अष्टतिंणदिति। गुरूपदेशक्रमत इति । 

श्राग्नेयसौरसो म्यक्रमेणेत्यथंः। विद्वानिति । Awana जातवेदसे aufag 



ag यो प्रपञ्चसारतन्वम् 

याः पञ्चाशत्कलास्तारपञ्चभेदसमुलिताः | 
पञ्चपञ्चकसभ्भिव्रा बिदुस्तास्तच्ववैदिनः ॥ ३२ 
AURA तारस्य परौ दी तु परौ यतः । 
ततस्तु शक्तिशान्ताश्यौ asia न we: सह ॥ ३३ 
प्रथमं प्रलतेहसः प्रतदिष्णरनन्तरः | 
aaa aad स्यात् चतुथस्तत्पदादिकंः ॥ ३४ 
विष्णर्यीनिरितील्यादिः पञ्चमः कल्पातां मनुः | 
चतुनवतिमन्बात्मा देवतावाद्य पुयताम् ॥ ३५ 
अत याः पञ्च संप्रोक्ता कचस्तारस्य पञ्चमिः | 

कलाप्रमेदैश्च मिथो युज्यन्ते ताः पृथक् क्रमात् ॥ ३६ 
aren इत्युचां च क्रमेण संयोगं जानत्य; ॥ २१ ॥ 

तारपच्चमेदससमुखिता इत्यकारादिकलान्यासानन्तरम् अं ब्रह्मणे नमः। 

उं विष्णवे नमः। म रुद्राय नमः। at बिन्द्राव्मने ईश्वराय aa) at 

नादाकने सदाशिवाय नम इति मन्ताणामावानं सूचितम् । पञ्चपच्चकसंभिन्रा 

इति । लं एुथिव्यात्मने गन्धतन्मा ताने घ्राणाव्मने उपस्ानन्दासमने निषच्छात्मने 

नमः। तथा वं अवाव्मने रसतम्मात्रामने रसनात्मने पायुविसर्गात्मने प्रति्टामने 

नमः; । तथा रं अग्धात्मने रूपतन््रात्ाव्मने चत्तुरात्मने पादगमनाव्मने विद्यामने 

नमः। तथा य॑ वाय्वात्मने सखशेतन्माचराव्ने aaa पाश्यादानात्ने 

WAM Aa नमः। तथा हं आकाशात्मने शब्दतन्माात्मने Tara वाग्चना- 

तमे शान््यतोताकने नमः! इति पञ्चपञ्चकावाहनमुक्तम् ॥ २२ ॥ 

शक्तिशान्तिकलावाहनं सूचयति-सप्तामकस्येति। नादकलान्यासानन्तरम् 

इच्छाशक्तयै नमः । क्रियाशक्तये नमः। ज्ञानशक्तये नमः। इति शक्तिकला 

आवाह्य | चिदात्मने नमः । अआनन्द्ातने नमः। इति शान्तिकलावानम् | 

एवं चतुनेवतिकलावाहनमपि fad भवति । विनापि मन्तैरित्यथैः | 

न पदयते परैः सेति । ततर पद्चकादिसंभेदो नास्तीत्यर्थः । ओं शक्तयामने 
शान्ताकने नम इति तु योज्यम् चतुनवतीति त्रिनवतिकलावाहनानन्तरं 
ग्भूलमन्रमपि carat पूरथेदित्य्ंः ॥ २२ ॥ 

. कलाप्रमेरैश्च मिथ इति । एकंककलावाहनान्तर युज्यन्त इत्यथैः । क्रमा- 
दिति इस इति अकारकलादिषु। प्रतदिष्णुरिति उकारकलादिष्विल्यादि- 
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कुर्यात् प्राणप्रतिष्ठाञ्च तच aa समाहितः | 
प्राणप्रतिष्ठामन्वेण GAAS कलात्मकम् | 
उच्ारयन् FAA HAT सच्निधाप्येत् ॥ ३७ 

प्रोक्तापृवमसुष्य शब्दमथ च प्राणा इह प्राणका- 

सद्न्नौव इह स्थितेति च तथा सवेंन्द्रियाणोति च । 

तदद्ाद्यनसावुदोयं तदनु प्राणा इहायान्त्िति 

खाहान्तं प्रजपेन्मनं निशितधौः प्राणान् प्रतिष्टापयेत् ॥ 3c 

अप्वत्यचतप्रनसस्तवकैः सुवामवज्ञरौतण्डुलेः| युक्तः| | 
सुरतसुधिया पिधाय qaqa वैष्टयोत वासोभ्याम् ॥ ze 

पनस्तोयगतं देवं साध्यमन्वानुरू पतः 
सकलोक्तत्य च THETA समाचरेत् ॥ ४० 
अआसनसवागते VAIN साचमनोयक्षे | 
सधुपर्काचमसलानवसनाभरणान्यपि ॥ ४१ 

सुगनसुमनोधपदोपान्नेवेदयवन्दने | 
प्रयोजयेदचनायासुपचारस्तु षोड़श ॥ ४२ 

क्रमेण योग इत्यथः ॥ २६।३५॥२६ ॥ 

Raga: आपू प्रोक्तां ्ौक्रोंयंरंलंवंशं षं det क्तं 

sa: छो हमिति परोक्ता इत्यर्थः । अचामुष्येति साध्यनामग्रहणसुक्लम् । desta 

इति पूर्ववदापूर्वमेबेत्यथः । चशब्दो जोवपदात् पूवं तत्तत्यदव्योतनाध; । तथा 

सर्वन्द्रियासीत्यपि । तथा तदहदित्यपि तथा वाञ्चनसग्रहणं चन्लुःखोतप्राणानाञु- 

पलक्तणार्थ॑म् | निशितघोरिति। पाशेन देवताः सर्वगा व्याप्य डं कारेणोपस्धाय 

क्रोमित्याभिसुख्यं संभाव्य यादिभिदैवतां सकलां सच्चिन्त्याऽवशिष्टेन तदनुज्ञया 

सान्निध्यमापादयैदित्य्थः ॥ २७॥२८ ॥ 

सूत्रामवल्नरी कल्पलतारूपा ध्येया । तण्डुलानि ततफलपुष्यरूपाणि । वासः 

छायारूपम् ॥ २९ ॥ 

सकलीक्लव्येति। आवादहनादिन्यासान्तं wat: विखमप्रूजां च क्लाऽनु- 

ज्ञामादाय उपचारान् कल्ययेदित्यथः। गुरुरिति शङ्कपूरणवदष्योदिक्रमो 

दरव्यदेवतासम्बन्धञचैकात्ममलच्णः सूचितः ॥ ४०- ५२ ॥ 



८६ ओोप्रप्चसारतन्म् 

अरष्यपायाचमनमधुपर्काचमनान्यपि | 
गन्धादयो निवैयान्ता उपचारा दश क्रमात् ॥ ४३ 

गन्धादिका निैदयान्ता gat पञ्चोपचारिकी | 
सपर्याः विविधाः प्रोक्तास्तासामेकां समाचरेत् ॥ ४४ 

गन्धपुष्पाक्षतयवकुशाग्रतिलसषंपाः | 
gat चैति क्रमाद्वै द्रव्याष्टकमुदौरितम् ॥ ४५ 

पादं श्धामाकटूर्वाजविष्णुक्रान्ताभिरुच्यते | 
जातीलबङ्गकक्षोलंम॑तमाचमनौयकम् ॥ ४६ 

मधुप्वञ्च wate दधि प्रोक्तं मनौषिभिः। 
शुद्धाभिरदविविंडितं एुनराचमनोयकम् ॥ 8७ 

चन्दनागुसुक. Ws TAs | 

अथवा लघुकाश्मो रपट रख्गनाभिजम् ॥ ४८ 

qual पङ्कजे जालौ क्षेतक्धौ करवीरकौ | 
शस्तानि दश पुष्पाणि तथा रक्तोत्पलानि च ॥ ४९ 

उत्पलानि च नौलानि कुमुदानि च मालती | 

मल्लिका कुन्दमन्दारनन्दयावर्तादिकानि च ॥ ५० 

प्रलाशपाटलीषार्थपारन््यावतं कानि च । 
चम्पकानि सनागानि रक्तमन्दारकाणि च ॥ ५१ 

अशोको टवबिल्बोत्यकगिं कारोद्धवानि च | 
सुगग्धानि सुरूपाणि खागमोक्तानि यानि च ॥ ५२ 
सुकुले; पतितेर््ानेः शौवं जन्तुदूषिते;ः | 
आघ्रातेरङ्गसंखष्टेरुषितेरपि नाऽचयेत् ॥ ५३ 

सगुग्गल्वगुरूशौरसिताज्यमधुचन्दनेः 
साराङ्गारे विनिकतिपिमन्ती नोचेः प्रधपयेत् ॥ ५४ 

मन्तो नोचैरिति yt गन््रविशेषं॑सचयन् गन्धादिष्वपि सूचयति | 

MGA ओं नमः पराय गन्धतन्मात्रप्रकषत्यानन्दावमकं wa कल्पयामि नम 



देयम् । 
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गोसपिषा वा aaa वर्यां च लघुगभ॑या | 
दोपित सुरभिं qe gage: प्रदोपयेत् ॥ ५५ 

इत्यादयो मन्ता दैवस्य गन्धादिदाने। 

सखवावमसंस्थमजं VE तामद्य परमेश्वर । 

अरण्यामिव इव्याशं मूती वावाहयाम्यहम् ॥ नमः 

aad महिमा सूतिंस्तस्यां लां सर्वगं प्रभो । 
भक्तिलेहसमाक्षष्टं दोपवत् स्यापयाम्यहम् ॥ नमः 
सर्वान्तर्वामिरे देव सर्ववोजमयं शमम् | 
aaa परं शडमासनं कल्पयाम्यहम् ॥ नमः । 

अस्मिन् वरासने देव सुखमाश्वाऽक्तराव्मके | 

प्रतिष्ठितो warsfaied प्रसोद परमेश्वर ॥ नमः । 

अनन्या तव देवेश सूतिः शक्किरियं प्रभो | 
afad कुरु तस्यां त्वं भक्तानुग्रहतत्यर ॥ नमः । 

THAT तव देवेश कपाम्भोधे गुरणाम्बृै | 

warned ai निरुणद्धि पितर्गुरो ॥ नमः 
zen पोयुषवषिंस्या पूरयन् यन्नविञ्चवम् | 
aa वा यन्नसम्प्रच्ये स्थिरो भव महेष्ठर ॥ नमः 

यस्य दर्भनमिच्छन्ति देवाः स्वाभोष्टसिदये । 

qa ते परमेशाय खागतं aad चमे ॥ नमः 

कतार्थःनुग्यहोतोऽस्ि सफलं जोवितं मम । 
यदागतोऽसि द्वेश सुखागतमिदं पुनः ॥ नमः 

शरन्नानाहा प्रमादादा वैकल्यादाघनस्य वा । 

यदाऽप भवेत् Het तदाऽप्यभिमुखो भव ॥ नमः | 

अभक्तवाद्मनन्तुः यो तदूराऽमितय्युते | 

तत्तेजःप्रेणेश वेष्टितो भव सर्वतः ॥ नमः । 
तापव्रयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षणम् | 

तापत्रयविनिर्ृजञं case कल्ययाम्यहम् ॥ नमः । 
यद्वक्तिलेशसंपर्क्गेत् परमानन्द संभवः | 

aa ते चरणाल्ाय पायं शुद्धाय कल्यये ॥ नमः । 

1 

Ls) 

आवरणानां तु तत्तत्राममन्त्ेरेव 

अथवा आगमोक्तैः स्लोकंरेवावाहनादयः कर्तव्या इति सूचितः। 



ac ओप्रपञ्चसारतन्त्रम् 

सुशितेन सुशुद्धेन पायसेन सुसपिंषा | 
सितोपदंशकदली दध्यादेश्च निवैदयेत् ॥ ५६ 

वैदानासपि बैदाय देवानां देवतान | 

आचामं कल्ययामोश द्धानां शएडिडेतवे ॥ नमः । 

BATTS परिपूर्णसुखात्मकम् | 
ayguafad देव कल्पयामि प्रसोद मे ॥ AAS 

वेदानामपि वैदायेत्यादिरेव पुनराचमनमन्तः | 

परमानन्दवोधाख्विनिमगम्ननिजसूर्तये | 
साङ्गोपाङ्गमिदं ज्ञानं कल्ययामोश ते पुनः ॥ नमः । 

अयमत्र BARA: | उत्तरभागे arama निर्मीय । यानेन सोपचारं ed 

तव॒ Walt यानादवरोप्य। पादुकाभ्यामन्तः नोल्ला। we waa 
अर्यीदिकां दला केशप्रसाघनाङ्मदनाभ्यङ्गमलकच् णं ङुडूकमानुलेप कषायोदक- 
Ala पञ्चगव्य CITA खान गन्धानुलेपन गन्धोदकखानाष्टगन्धानुलेपाटगन्धोदक- 

खान दिव्यगन्धानुलेप दिव्यगन्धोदकसनानपुष्पफलखणं रत्नमन्तोदकखरानानि अर्ष्यौ- 

feqaai प्रयच्छेदिति | 
मायाचिच्रपटाच्छन्र निजगुद्धोरुतेजसे । 

निरावरणविन्नान aa’ ते कल्ययाम्यहम् ॥ नमः । 

यमाथित्य महामाया जगत्स मोहनो सदा | 

aa ते परमेशाय कश्ययास्युत्तरोयकम् ॥ नमः । 
यस्य शक्ति त्येणिदं संप्रोतमखिलं जगत् । 

THAA AH ते यन्नसूलं प्रकल्पये ॥ नमः | 

सखभावसुन्द्राङगय नानाश्क्याखयाय ते। 

भूषणानि विचित्राणि कल्ययाम्यमराचिंत ॥ नमः | 
इति भूषणन्यासान्तरम् | 

समस्तदेवदेषैश सवंटत्तिकरं परम् । 
अखर्डानन्द संपूणे WHIT HARTA | नमः ॥ 

परमानन्दसौरभ्यपूरणी[ परि ]पूरंदिगन्तरम् | 

ग्टहाण परम गन्धं कपया परमेण्वर | नमः ॥ 

तुरोयवनसंभूतं नानागुणमनोहरम् | 

आनन्दसौरभं पुष्पं खद्मतामिदसुत्तमम् | नमः ॥ 



वहः Wa, ae 

व्ंर्मनुप्रपुटितैः क्रमशः शतार्ध- 
नयासक्रमादभियजेत् सकलासु मन्त्रौ | 
गन्धादिभिः प्रथमतो मनुदेवतासु 
वैलोक्यमोहनमिति प्रथितः प्रयोगः ॥ ५७ 

द्यं सशिरस्तथा शिखया कवचञ्चेल्नलादिकाखिषु | 
पुरतो नयनं दिशासु मन्व gatas समचैयेत् क्रमात् ॥ ५८ 

वनसतिरसोपैतो गन्धाव्यो गन्ध उत्तमः | 

आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं परिष्छद्यताम् | नमः ॥ 
सुप्रकाशो महादौपः सवंतस्तिमिरापहः | 

सबाद्याभ्यन्तरज्योति; दोपोऽयं afer gary । नमः ॥५४।११।१् ६॥ 

qa: पुष्याच्ञलिं विधाय प्रसरपुष्पाच्ञलिभेकाच्चरादिमन्तः कुयोदिव्याह-- 

वरर्मनुप्रपुरि तैरिति न्धाखक्रमात् लिपिन्यासक्रमात् । क्रमश इति परादिक्रमः 

सूचितः। सकलाखिति परादि कलायोगः | मन्तो इति एकरात्तरादिमन््रयोगः | 

प्रथमत इत्यावरणपूजायाः Ya मित्य | 

अयमत्र प्रयोगक्रमः। ओं नमः। श्रं नमः। विश्वयोनये नमः| 

इति परापुष्याच्नलिः। weed नमः । मदाचिते नमः। महानन्दाय 

aa) मरष्ठयै am) अं नमः 1 वामाय sere der अस्विकाये नमः। 

इति मूर्धवामदत्तिणमभागमूलाधारेषु चूजयेत् । इं नमः । इच्छायै नमः | 

क्रियायै नमः | ज्ञाना नमः। शान्ता नम इत्यपि तथेति पश्चन्तो पुष्याच्ञलिः | 

शन्यामने स्प्णालने aera ward feared शक्तयात्मने वोजात्मने 

qaumg नमः! इति मध्यमापुष्या्ञलिः | ततो agugfaad; वणुस्याने 

वैखरोयुष्पाज्ञलिः। ओं नमः । मं नमः! उ' नमः । Tear: सू्धौदिषु | 

अहं feet नमः। इर नमः। हरि नमः! अनह नमः। इति इयरत्तरेरपि 

तेष्वेव ! ओं नमो ब्रह्मि विष्णवे शिवाय नमः। चों नमः शिवाय ओं नमो 

विष्णवे ओं नमो ब्रह्मणे इति षडत्तरेरपि त्ष्वेव। ओं डी va ad 

खाहा। at नमो नारायणाय daa: शिवायनमः। at st et नमः 

शिवाय। ot नमो नारायणाय ओं ङ्गौ va सोहं ares इत्यपि 

तेष्वेव । at ततृसत् नमो ब्रह्मणे तत्सत् नमः। चं नमो भगवते 

बासुदेवाय A छो नमः शिवाय । इस; सोहं नमः! ओँ si हौ नमः शिवाय 

१२. 



€० ोप्रपञ्चसारतन््रम् 

हारस्फटिककलायाञ्चनपिङ्गलबद्भिरोचिषो ललनाः | 

अभयवरोदयतदहस्ताः प्रघानतनवोऽङ्गदेवताः कथिताः ॥ ५९ 

आदावङ्गावरणं तन्तत्वादौरितं विधानेषु | 
अन्ते च लोकपालाहतिरय कुलिशादिकानाञ्च ॥ &° 
इन्द्रागियमनिशाचरवरुणानिलधनेशशिवाहिपतिविधयः | 

जाल्यधिपरहेतिवाहनपरिवारान्ताः क्रमेण यष्टव्याः ॥ ६१ 
पोतः पिङ्गः क्षणो wa: dag धससितशुक्ताः | 
काशारुणाग्बजाभा MAU वासवादयः प्रोक्ताः ॥ SX 
वच्च सशक्तिदंण्डः GE: पाशाङ्कुशौ गदाशूलौ | 
रथचरणनलिनसंन्नी प्रोक्तान्यस्राणि लोकपालानाम् ॥ &३ 
पौतदहिमजलदगगनाचिरप्रभारक्तकुन्दनो लरुचः | 
करविन्दारुणवर्णाः प्रोक्ताः स्युबेेतोऽपि TAT: ॥ &४ 

इस; सोऽहं चों नमो भगवते वासुदेवाय at तत्सत् नमो ब्रह्मणे तत्सत् नमः 

इत्यपि । तथा पुनः समस्तव्यस्त गायत्पनुष्टेपत्रयेण च तेष्वेव । 

नारायणाय far? वासुरेवाय घोमदहि । तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् । इति 

विष्णुगायतेो | 

तत्पुरुषाय faa? महादेवाय date) तन्नो ag: प्रचोदयात् । इति रौद्रो । 
ंसाककोऽयमपामम्नेस्तेजसा टोप्यमानः ख नो खलत्योस्तायतां नमो ब्रह्मणि 

विश्वनाभिरिति ब्रह्मानुष्टुप् । इतरत् इयं वच्छति ! तत॒ आवरणख्याने 
तत्सामान्यमन्त्ैः पुष्पाजलिं कुर्यादिति प्रसरपुष्याच्लिः ॥ ५७।५८ ॥ 

प्रधानतनव इति पत्तान्तरम् । आवरणप्रूजानन्तरं प्रसरपुष्याज्ञलिबैलो्येन 

संकोचपुष्याच्ञलिं क्त्वा । अरष्यीद्यष्टकं cari faa पातमस््रमन्तेण 

संशोध्य । तस्मिन् मूलमन्तेजसि निषेव्य । जातं संपाद्य अधतीकरणं निर्विषी- 
करणं हयं विधाय । सरुलेनाऽभिमन्त्ा । कवचास्राभ्यां dea परिषैकादिकं 

कला । नेतरेण नेयो; garafe विधाय । 

सत्पाव्रतद्दविःसौकृ्यविविधानेकभक्षणम् | 
fatenfa देवेश सानुगाय wera तत् ॥ नमः | 

इति निवेद्य सुरभिसंह्ारग्रासप्राणदिसुरमि षंदारमुद्राः sem मूलं 
किञ्चित् जपेत् ॥ ५९६०६ १।६२॥६ ॥६४ ॥ 



Us. पटलः ९.९ 

क्रते निवैये च ततो मण्डलं परितः क्रमात् | 
मङ्गलाऽङ्कुरपावाणि स्थापनौयानि मन्विणा ॥ ६५ 
उपलिप्य queasy खचरणयोग्या विलिख्य रेखाश्च | 
अभ्युच्य प्रणवेन प्रकल्पयेट् योगविष्टरं मन्तो ॥ ee 
अथवा षट्कोणाहतविकोशक्षे गुरुजनोपरदेशेन | 
प्राणाग्निहोवविधिनाऽप्यावसथोयाहयेऽनलष्याने ॥ go 

aaa सहतुमतोमतीन्द्रियाभां 
dae सकलजगन््रयोञ्च शक्तिम् | 
तद्योनौ मयिभवमारयेथकं वा 
तारेणात्तिपतु खहोव्यमेव वाऽग्निम् ॥ € 

विष्यङ्गलपदसुक्ता इनददप्रचयुग्मकानि सवन्नम् | 
अआन्नापयाग्निजाये प्रभाष्य मलुनाऽसुनाऽनलं ज्वालयेन् ॥ ee 
मण्डलं परितः क्रमादिति अलूकुरार्पणगत mate: 1 मन्विणिति विष्णवे 

नम इत्यादिमन्तैरिव्यर्थः ॥ ey ॥ 
उपलिय्य ङुण्डमतर चेति चकारेण कुण्डसंस्काराः सूचिताः | प्रथमं aaa 

वीणं कुर्यात् । ततोऽसरेण प्रोक्तणम् । तेनैव दर्भः संमाजंनम् । वमणा 
अभ्युक्तणम् | TAU GAME । पूरणं ददा । समोकरणमस्त्रेण। वम॑णा 
सेचनम् । अस्त्रेण ङुड्नम् । वर्णा माजं नं॑विक्तेपनं कलरूपतस्चकल्यनं 

चिखूतरवेष्टनं च । दयेन अचैनम् । अस्त्रेण वच्ोकारणम्!। दयेन चतुष्पयो- 

करणम् । कवचेनाऽच्तपाटनमिति क्ुण्डसंस्कारः । saat वोच्तणप्रोत्तणताड़नाभ्यु- 

चरेरव संस्कुर्यात् । योगविष्टरं मन््ोति। चरं छ वागोखरो वागोश्वरासनाय 
नम दति मन्त्रेण पूजयेदित्यर्थः ॥ ६६ ॥ 

गुख्जनोपदेशेनेति | गुसोक्तविधिना महागणपतिपटलोक्तविधिना वा 

चिकोणव्रयं मन््विशरेषानुसारेण लिखेदित्यथः। सूलाघारेऽपि लिकाणमध्याग्नौ 

योगविष्टरं कल्यनोवमिलाह--प्राण।म्नाति ॥ &७ ॥ 

उभयत्रापि amet कल्मनोयाविव्य(ह--तव्रेति। खहतुमतीं ara 

वागीश्वरीं अतोन्द्रियाभां मूलाधार इति विशेषः। चशब्दः शक्तिमत्- 
aqua: | मस्यादिजमग्निं maa आनोयाऽस्त्ेण क्रव्थादांशं परित्यज्य । 



<. 

बोत्तणादिभिः daa | तमभिन नासिकादारेण मूलाधारं नोत्वा गिवशक्यातक- 

कुण्डलिन्या wine aa प्राणाग्निद्धोतविधिना सक्लत् वणंहोमं विधाय । 

तमभिन प्रणवेन वैन्दवाग्निना wae saan) तमभिन रं अग्निचेतन्याय 
नमः इति पात्राग्नौ dara । तारेणाऽभिमन्वा । सुरभ्या अखतोक्तत्य । अस्तेण 

awa कवचेनाऽवगुर्टय । रं अग्नये नम्र vars) कुण्डोपरि fa: प्रणवेन 

चो प्रपञ्चसारतन्धम् 

afd प्रज्वलितं बन्दे जातवैदं इताशनम् | 
सुवर्णवंममलं समिदं विश्वतोमुखम् ॥ 9° 
अनेन ज्वलितं मन्तेणोपतिषेहताशनम् | 
ततः प्रविन्यपैदेहै जिद्वामन्तेविंभावसोः ॥ ७१ 
सलिङ्गगु दसू ङ्ाश्यनासानेवेषु च क्रमात् | 
ससर्वाङ्गेषु जिद्धाश्च वच्यन्ते विविधात्िकाः ॥ ७२ 

हिरण्या गगना रक्ता HUT चेव तु सुप्रभा | 
बहरूपाऽतिरक्ता च farat: सप्रेति साल्िकाः ॥ ७३ 

पद्मरागा सुवर्ण च ठतीया भद्रलोहिता | 
लोहिताघ्या तथा श्वेता धूमिनौ सकरालिका ॥ ७४ 
राजस्यः कथिता जिह्वाः MATA कल्याणशरेतसः | 

विध्वसूर्तिस्पुलिद्धिन्यो धुखवर्णा मनोजवा ॥ ७५ 
लोडिता च करालाष्या कालो तामसजिहिकाः 
अनलेराधिविन्दुन्ताः पादियान्ताक्तरान्विताः ॥ ७६ 

साचिका दिव्यपुजासु राजसः काम्यकस्सु। 

तामस्य क्ररकायषु प्रयोक्तव्या विपश्चिता ॥ oo 

सुराः सपिदटगस्रवयच्नागपिशाचकाः | 
TAU क्रमादग्नेरा्रिता रसनाखमौ ॥ 9c 
जिन्नासु चिदशादोनां तत्तत्कार्यं समाप्य | 
जुदहयादाज्छितां fafe saat देवता मताः ॥ oe 

खनामसहशाकाराः प्रायो जिह्वा इविभजः 

wal प्रविन्येट् भूयो वङ्करङ्गानि वे क्रमात् ॥ Ceo 

परिश्वास्य । तारेण शिववोजबुद्धया देव्या योनो क्िपेदित्यथं; ॥ ६८--७९. ॥ 
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सहखा्चि; खस्तिपूं उत्तिष्टपुरुषस्तथा | 
धमव्यापौ सप्तजिद्घो धनुर्धर इतीरितः ॥ ८१ 
अङ्गमन्तान् क्रमादष्टमूर्तीश्चाऽय प्रविन्यसेत् | 
मूधांसपा खकव्यन्धुकटिपा ऽ सकेषु च ॥ ८२ 
प्रादक्चिस्येन विन्यस्येद् यथावदेशिकोत्तमः | 
Mata: सप्तजिद्धो हव्यवाहन् एव चं ॥ ८३ 
अष्वोदरजसंन्ञश्च स्वेश्वानर एव च । 
कौमारतेजाश्च तथा विश्वदेवमुखाद्वयौ ॥ ८४ 
स्यरष्टमूत्तयो वङ्केरग्नये पदपृवि काः 
प्रणवादिनमोऽन्ताञ्च पुनदभचतुष्टयः ॥ ८५ 
दिकक्रमात् सपरिस्तौयं सम्यग गन्धादिभियजेत् | 
मध्ये च awash च जिह्वाभिः क्षेसरेषु च ॥ ce 
अङ्गमन्तेस्ततो ata चाऽटमिमतिभिः क्रमात् | 

ततोऽगिमनुना तेन wal मध्ये च संयजेत् ॥ ८७ 
वेप्रवानरं जातवेद सुक्ता चेहावदहेति च | 
लोहिताच्तपदं सवकर्माणोति सभोरयेत् | 
ब्रूयाच साधयेवयन्ते बज्किजायान्तिको मनुः ॥ cc 

विनयनमरुणाप्तावदमौलि सुशक्ता- 
श्रुकमरुणमनेकाकल्पमम्भोजसंस्म् | 

मन्त्री प्रविन्रेदिति। ज्नानादिसर्वन्नादियोगः सवितः। पोठमूर्ति- 

पूजादिकं चाङ्गन्यासात् पूवम् ॥ ८०८१ ॥ 

यथावत् देशिकोत्तम इति । अन््ादिपादाष्टकयोगः शक्तियोगश्च सूचितः | 

प टरा८र।८्६॥ 

dof सम्यगिति! परिषैचनपूर्वकलत्वं॑परिस्तरणानन्तरं परिधि- 

निधानम् । तेषु प्रागादि क्रभेण ब्रह्मादिमू तच नृष्टयपूजाञ्च सूचिताः पुनः 

देश्वानरमन्ेणाऽग्निं संपूज्य जिद्वादयावरण्परूजा च aati मूतिंबाद्चे 

माटसैरवाहतिरपि पूज्या इति केचित्! तहहिलैकपालाः पूज्याः ॥ Syne ॥ 

मनुना तेन मन््रोति प्रणव शक्तियोगः सूचितः! सण्धदिमन्त्रोल्ञा ware: | 



९४ ओोप्रपच्चसारतन्तम् 

अभिमतवरणशक्तिखस्तिकाभी fase 
नमत कनकमालालङ्खतासं क्षशालुम् ॥ ८< 

जिन्वा ज्वालारुचः प्रोक्ता बराभययुतानि च । 
अङ्गानि मूट॑यः शक्तिखस्तिकोयतदोदंयाः ॥ € ° 
संस्कृतेन घ्रतेनाऽभिदोतनोयोतितेन च । 
व्यादृल्यनन्तरं तेन मनुना जुहयाचिशः ॥ € १ 
गर्भाधानादिका tH: समुद्ाहावसानिकाः | 
क्रियास्तारेण वे कुर्याटाज्याइत्यष्टकेः पृथक् ॥ ९२ 

St वोजं । खाह्ा शक्तिः ॥ ८७॥८८॥८९।९ ० ॥ 
आवरण पूजानन्तरं खक तुवौ पाणिभ्यामादाय अधोमुखं निशः प्रताप्य । 

दभः अग्रादिक्रमेण संमान्य । सव्यहस्तेन ग्डहोत्वा दक्षिणेन प्रोतच्तयिलाऽखेण 
पुनः प्रताप्य । द्भानम्नौ प्रक्तिप्याऽऽत्दक्तभागे कुशणस्तरे संस्थाप्याऽऽज्य- 

स्थालोमस्टेण संप्रोच्य । वोक्तणादि dade afafafaa, fan 

वायच्छेऽङ्गारान् हृदा तेषु॒संस्थापयेत्। इदं तापनं नाम अज्यसंस्कारः। 

दभदयं संदोप्याज्ये faa) asl च्िपेत्। हदयेन इदं पविचोकरणम् । दोसेन 
दर्भडयेन नोराज्य कवचेनाग्नौ fata इदमभिदययोतनम् । ठते प्रज्चलितान् 

दर्भान् nest wanda प्रक्तिपेत्। इदसुद्ोतनम् । sear 

वदहिवेह्वावङ्ारान् संयोज्य । हस्तौ प्रकाल्य । प्रादेशमातौ कुश्ावङगुष्टोपकं- 
निष्ठिकाभ्यां छत्रा अद्र णोत्पुनोयात् । इदमुत्पवनम् । एतदेवात्माभिमुखं 

क्यात् । संञ्जवनमिदम्। प्रादे पमातं संग्रन्यि दभंयुग्सममाज्ये विन्यस्य । 
खुषेख दकिणभागादाज्यमादाय । हदा सह श्रग्नये खाहेति अम्नेः दक्तिएनेते 

इत्वा । भागान्तरात् इतरेत सोमाय खाडेति Far । मध्यादादायाऽगनोषोमाग्यां 

खाडेति ललाटनेवे gat) दक्तिणभागादादाय अग्नये facat खाडेति ad 

ल्यात् । सददया एव स्वे मन्ता; । aefa aaa संपातं च कुर्यात् । 

इदं Aaagiwizaq | एतत् सवसुक्तं -संस््तेन तेनेत्यादिना | 
व्याद्वत्यनन्तरमिति प्रणवानन्तयेस्याप्युपलज्षणम् | गर्भाधान पुंखवन सोमन्तो- 

aaa जातक नामकरणोपनिष्कुमणान्नप्राशन चौलोपनयनबेदव्रतचतुषटयखमावते- 

विवाहान्न्याधानादिकाः। तत्तत्कमं समाप्ते चतुगृहोतन पूर्णाडइतोस्वि्ठ चौ 

saa qaa Ea aa: पितरौ संपूज्य अव्महृदथे खापयित्वा संमिघो 
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जिद्वाङ्मूर्तिमनुभिरेकाहत्या इनेत्ततः | 
जिह्वायां मध्यसंस्यायां म री ज्वालावलोतनौ ॥ ९३ 
ताराेदंशभिरभदैः पू॑पृवं समन्विते; | 
मनुना गाणपयेन Fags द शइतौः ॥ € ४ 
Gears चतुर्बार समस्तेनेव तेन तु | 
ज्येन साध्यमनुना पञ्चविंशतिसंष्यकम् ॥ ९५ 
जुह्यात् सर्व॑होमेधु सुधौरनल्प्तये । 
तान्विकाणामयं न्यायो हतानां समुदोरितः ॥ € £ 
पुनः साध्येन मनुना इनेदष्टसहसकम् | 
अथवाऽष्टशतं सर्पिःसंयुकतेन पयोन्धसा ॥ eo 
द्रवयैविंधानप्रोक्तैर्वा महाव्याहतिपञ्िमम् | 
पुनः समापयेद्धोमं परिषेकावसानकम् ॥ € ट 

BRAT ॥ ९१।९२ ॥ 

wat ज्वालावलौ तनाविति समस्ताग्निमन्तैः होमः सूचितः) गणपतये 

इत्यन्तः BAA | वरवरदे इत्यन्तोऽ्टमः। सर्वजनं मे इत्यन्तो नवमः । ततः 

चर्व्मनमिनं प्राक् खापयित्वा । साध्यमन्तस्य egies aati वाद्याग्नि- 

SURI साध्यमनुना अग्निमुख पञ्चविंशतिवारं जुहयात्। इदं वक्गको- 
करणम् ॥ € ३५० ४ ॥ 

सुधोरित्यग्निदेवतैक्यं जानन्नित्यर्थः | आत्मनि देवतैक्यं भावयन् मलेनैकादश 
लुधयादिति। नाडोखन्धानमेतत् । अथ जिन्नाङ्गादिमन््ेरपि इला । Fer 

न्तरेष्वमिन्' पूर्वादितो विहृत्य सावरणं देवतां ag संपूज्य मूलेनाऽटनवपनच्च- 

टि शतिसंख्यं इत्वा आज्येन साध्यचरुणा वा पुनः साध्येन मनुना इनेदित्यादि 

सकलकुण्डेषु समानम् ॥ ९५।९& ॥ 

द्रवयर्विधानप्रोकैरित्यतायं इव्यपरिमाणविधिः । ava तम्) शक्ति- 
मातं पयः । पच्चगव्यमधनि तत्समानानि । दुग्धाव्रमक्तमात्म् । दधि प्रखतम् । 
मुषटिर्लाजं | प्रथ् कशक्तवः । gaat पलां । ग्रासा्ौश्चरवः । <q: पर्वान्तः । 

पतरपुष्पापूपकदलीनारङ्फलानि एकैकशः । मातुलुङ्गं च वुःखण्डम् । पनसं 

दशखण्डम् । नालिकेरम् अ्रष्टखर्डम्। faci तिखण्डम् । तिखण्डं कपिलम् । 

उर्वारुकं तिखण्डम्। फलान्यन्यानि अखण्डानि। समिघो ema gal 
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भूभुवःसखभृभुवःखःपवं खाहान्तमेव च । 
अग्नये च पुथिव्ये च महते च समन्वितम् ॥ ce 

वायते चाऽन्तरिक्ताय महते च समन्वितम् | 

आदित्याय च वे दिवे महते च समन्वितम् ॥ १०० 
चन्द्रमसे नत्तवेभ्यो दिग्भ्यश्च महतेऽन्वितम् | 
महाव्याहृतयस्त्वेताः सर्व॑शो देवतामयाः ॥ १०१ 
ब्रह्मापरेणाष्यमनुना पुनरष्टावथाइतोः | 
जुहयान्मन्व्येण कम्म बन्धविमुक्तये ॥ १०२ 
दूतः ys’ प्राणवुदधिदेदधर्माधिकारतः 
जाग्रतशखवप्रसषुप्ोनामन्तेऽवस्याखितोरयेन् ॥ १०३ 
ततश्च मनसा वाचा कमणेति प्रभाषयेत् | 
इस्ताभ्याञ्च तथा पट्भ्यासुदरेणेति भाषयेत् ॥ १०४ 
शिश्ना च यत् स्मतं प्रोक्ता यदुक्तं Aca तथा | 
तव्छबमिति संभाष्य ब्रह्मापणपदं वदेन् ॥ १०५ 
भवत्वन्त दिटश्चाऽयं बह्मापणमनुमतः 

इते तु देशिकः पञ्चान्मश्डले बलिमारमेत् ॥ १०६ 
विकयुता। गलचो चतुरडगुला । त्रोदहिसुद्गमाषयवकोद्रवगोधमाः सुष्टिमाताः | 

तक्डलाः तदतः | तिलसषंपाः चुलुकमानाः । शएक्तिमातं लवणम् । मरिचा- 
न्येकरविंशतिः । पुरं बदरमावरम् | चन्दनागरुकपूरकस्तुरोकुङकमानि तिन्तिणो- 
फलमानानि | 

समिरहोभेऽग्नि' खितं ध्याथेत् ! शथानमाञ्यदोभेषु । निषसं शओेषहोभेषु । 

अगनेरास्ये होतव्यम् | खर्सिन्धुरवालाकं gs कुमचचोद्रवरणोौऽग्निः GAZ! | 

मेरोवारिदहस्तिष्वनः शभटः। , नागचम्पकपुत्रागपाटलोयथिकापदचन्दो- 

बरकद्भारसरपिंर्गलुलुगन्धोऽग्निः शमदः। प्रदक्चिणार्निनिष्कम्मः शभः । 
कन्दन्दुधवलो धूमः शुभदः | कष्णवर्णीऽग्निथैजमानं नाशयेत् | Wat वायससखरो 

Uy नाणयेत्। wT सट नाशकः । Banal होटदुःखप्रदः । छित्रा- 

amie wad wai च कुर्यात् । एकपारावतनिभोऽग्निः तुरङ्गगोहानिक्लत् | 

एवंनिधेषु दोषेषु सूलेनाञ्येन प्रायित्ताय पञ्चविंपतिवारं जंइयात् ॥ <७-१०६ ॥ 
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नच्चाणां सराशोनां सवाराणां यथाक्रमम् | 
Salata गन्धपुष्यधपदौपकमादरात् ॥ १०७ 
ताराणामग्िनादौनां राशिः पादाधिकं हयम् | 
मेषादिमुक्ता नक्तचसंन्नापूवमनन्तरम् ॥ १०८ 

देवताभ्यः पटं प्रोक्ता दिबानक्ं पदं वदेत् | 
चारिभ्यश्चाऽथ सर्वेभ्यो भूतेभ्यश्च नमो वदेत् ॥ १०६ 
एवं राशौ तु सम्पू तस्िंस्तइ त् प्रयोजयेत् | 
तथा राश्धिपानाञ्च ग्रहाणां तव तव तु ॥ ११० 
सप्तानां करणानाच्च दयान्मोना्नमेषयोः | 
अन्तराले बलिस्लेवं संप्रोक्तः कलशात्मकः ॥ १११ 
एुननिंवैयसुदट्ध्लय पुरावत् परिपूज्य च | 
सुखवासादिकं दत्वा स्तुत्या तदयुक्तया पुनः ॥ ११२ 
स्तुत्वा यथावत् प्रणमेद्क्तियुक्तस्तु साधकः | 
अष्टाङ्गं वापि पञ्चाङ्सुभाभ्यां वा समाहितः ॥ ११३ 
Spat पदाभ्यां जानुभ्यामुरसा शिरसा दशा । 
वचसा मनसा चेति प्रणामोऽष्टाङ्् ईरितः ॥ ११४ 
बाडइभ्याञ्च सजानभ्यां शिरसा वचसा धिया । 

पञ्चाङ्गकः प्रणामः खात् पूजासु प्रवराविमौ ॥ ११५ 
शर्वाद्यास्तारादिका यागमन्ता लोक्षेान्तास्ते चतुर्थीनमोऽन्ताः | 
पजायामप्यगिकारये दिटान्ता ata: पुजा स्यादिभक्या वियुक्तैः ॥ 

anfega fa: बलिमन््ोद्वारः। नत्तत्रसंन्नां पूवेसुक्का। भेषादिराशि 

संन्नामनन्तरसुक्घा | देवताभ्य इत्यादि वदेदित्यन्वयः 1 अखनो भरणो छत्तिका- 

पादनक्चव्रमेषराशिदेवताभ्यो दिवानक्लञ्वारिभ्यः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो नम इत्यादयो 

wai राश्यधिपवबलिमन्तरेषु तत्तद्राश्यधिपतिनामसंयोगश्च विशेषः ॥ १०७ ॥ 

प १०८१०८११ ०॥१११॥ 

पुनर्भि्यसुदत्येति। पानीयं समप्यं यथाविधानं जलं दश्वा गण्डषदन्त- 

धावनादिकं समर्यं wala car प्रसरपुष्पाच्ञलिं विधाय दपंणादिकं 
awa 

तेमन्तेः प्रयच्छेत् । 

१२ 



ax योप्रपञ्चसारतन्तम् 

वाससौ च एुनरङ्लिभूषां aad सुसुखजप्रवरेषु | 
ईप्रवरापणमिति प्रति द्वा वधिंतो दिजसुखेरितवाग्भिः ॥ ११७ 

नत्वा CAMA परमात्वने खं 
द्रव्यार्धमेव गुरवे चतुरंशकं वा | 
दत्वा दशांशमयवापि च वित्षशाब्य 
हित्वाऽ्ंयेन्निजतनं तदधीनचेताः ॥ ११८ 

afe: सवासना लुप्ता दषणं मङ्गलानि च। 

मनो afafafaat ते caste कलिता ॥ 
ध्वनयो Masia शब्दा वादयप्रमेदतः | 

इतराणि तव पञ्चानि कल्ितानि मया प्रभो a 

सुषुमा ध्वजरूपेण प्राणाद्याञ्चामरात्मना | 

अङ्गारो गजत्वेन HAT देहो TAHA ॥ 

इन्द्रियाण्यष्वरूपाणि शब्दादि रथव्म॑ना | 
मनः प्रग्रहरूपेण gfe: सारधिरूपतः ॥ 

सवेमन्यन्मया करं तवोपकरणएाना ॥ 

इति राजोपचारान् cat) पुष्या्ञलिं विधाय । प्रसन्नाष्ये दक्वा । मूल- 

मन्तं शक्त्यनुसारेण sat) waa प्रदक्िणसुतिनमस्कारादिकं विधाय । 
देवतानुन्नया तृत्तरतः wad खापयेत्। Laat qaafea विविरे 

इमवस््रादिसंयुक्तां तोयपू् ककरी स्थाप्य । तस्यां सिंदस्यां खडखेटकधारिणीं 
घोररूपां पञ्चिमास्यामस्त्रदेवतां संपूज्य । चलासनेन प्रदक्षिणं नालमुक्तवारिण 

साप नयन् रत्तेति लोकपालानां देवाज्ञां खावयिल्वाऽखमन््ेय aaa 

खापयेत्। पूजयेच । yaaa ख्यापितेऽग्नौ qaqa पाचयेत्। पात्रमस््नेण 
WANS । BAIA तण्डुलानां प्रतिपञ्चदशकं aaa fafa) was | 

Taal dye । कवचेन aad पिधाय । प्राङ्मुखो सूुलमन्त्ं जपन् पचेत् । 

मूलेन तक्चाऽभिषारं दश्वा कवचेनाऽवतार्याऽस्रजमे क्शास्तों मण्डले संस्थाप्य | 

विधा विभज्य । देवायाऽग्नये च ued cat परं शिषयेण साधे भुक्ताऽ- 
चाम्याऽऽचान्तं शिष्यमानीय | सकलोक्तत्य । तालप्रमाणं geet दन्तकाष्ठं aw 

दद्यात् । स तेन दन्तान् संशोध्य । care विषज्याऽऽचम्याऽऽगच्छेत् । तं 

शिखाबन्धामिरचितं कछला | Fat दभास्तरे तेन साधे शयोतेत्यधि वासः | 



षष्टः पटलः ९९. 

अथ पटुरवमुश्यवायघोषैदिं जमुखनिष्यतदाशिषां रवण । 
सुनियतमपि gid च शिष्यं कलश्जलेरभिषेचयेद् यथावत् ॥ ११६ 
यथा GU पूरितमच्तरेषटेः सुधामयेः शिष्यतनौ तथैव a: | 
प्रपूरयन्मन्िवरोऽभिषेचयेदवाप्तये ATA यथेष्टसम्पदाम् ॥ १२० 
faaa परिधाय बाससो पुनराचम्य ga प्रणम्य च | 
निकटे समुपासते वदेदपि शिष्याय मनुं विभो गुरुः ॥ १२१ 

ततः maa कतनित्यपूजो नैमित्तिकोमपि जपादिसमर्पणान्तं विधाय 
शुद्धं शि्यमानोय । पञ्चगव्यं प्राशयिल्वा। तं कुखडसमोपे tar तं दिव्यदच्चा 
विलोक्य । तच्चैतन्यं खदृदये संयोज्य । संक्षेपतो विस्तरतो वाऽष्वशोधनं 
HAN ११२ ॥ ११२ ॥ ११४ ॥ ११५॥ ११६ ॥ ११७ ॥ ११८ ॥ 

मन््वणपदभुवनतत्वकलाध्वनः पदान्धुनामिददवाल मूष Wat आचाय- 
GC सष्टतैस्तिलेरमुकमध्वानं शोधयामि asf प्रत्येकमध्वनामाइत्यष्टकं 

शद्ध्यथं Fall क्रमेण विलाप्य । खष्टक्रमेणोत्पाय । aE चैतन्यं तत्र 
नियोज्य । मूलेन पूण gat: देवतां कलश sera) yaatefa far 
इगदोनां इत्वा परिषियात्मनि अग्निमुदास्य । fanaa festa बद्ध्वा । 
तं मर्डलमानोय | तेन wanes देवे पुष्पाञ्जलिं कारयित्वा | ने्रवम्धं fewer । 
सर्वखादिक्रमेण दत्तदक्जिणं तं दर्भसंस्तरे स्थापयित्वा ्रामयागक्रमेण तं संहृत्य । 
उत्पाद्य । साध्यमन्तन्यासादिकं तच्छरोरे विधाय । कलशस देवाय पुष्याच्ञलिं 

विधाय । तं निष्कलोक्लत्योदुत्य vat अ्रभिषिच्तो गुरोभौवनाप्रकारमाह--अथ 
पटुरवैति। पटुरवाणं सुखे भवा या sat साक्िरूपिणो तेन वाया समनी 
तस्या घोषैः हारभूतेः शि्यशरोरं प्रविश्य । तद्दिजसुखात् ङर्डलोमुखाच्रिष्यत- 
तामाशिषामिच्छाणरोराणां बरह्मादिपच्चमूर्तीनां कारणभूतेन रवेण wera 

संस्पशंब्यापिनो समनीहारेण परमपदं प्राप्य । सुनियतमपि शिष्यं देवताविग्रह- 
रूपण सुखितं ध्यात्वा । कलशजलेः कला यस्मिन् शेरते परमामनि तद्रूवैः जलैः 
यथावदभेदेनाऽभिषेचयेत् इत्यर्थः ॥ ११० ॥ 

अभिषेककाले wea मनसा अनुलोमेन जपतव्येत्याह --यथा पुरेति । 

मन्बिवर इति) माटकानन्तरं मूलं तच्िरुरन् अभिषेचयत् । तदनन्तरं 

न्यासादिकं च कुर्यादिति उक्तम् ॥ १२० ॥ 

fam गुरुरिति। शि्यदत्पुर्डरोकख्थां देवतां संपूज्य । तस्य दक्िणकर्े 
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गुरुणा समनुखहो तं मन्तं सदो जपेच्छतादच्या | 

गरुदेवतामनृनामेक्यं समभावयन् धिया शिष्यः ॥ १२२ 
aa मन्तगुरावपि मन्तौ मन्वस्य देवतायां च | 

fay विडितसततभक्तिः das निजेण्षितं फलं लभते ॥ १२३ 

सङ्चेपादिति गदिता हिताय stat 
THU प्रवरफ्रलप्रदाऽचिराय | 

प्राप्यैनं जपविधिरादरेण कार्यों 

विद्द्धिः सइतविधिनिंजेष्टसिद्ध्ये ॥ १२४ 
Haat कल शविधिनेेन वाऽनेककुमये- 
भक्तया यो वा सुमतिरभिषिच्ेन्नरो मन्तजापी | 

कामान् प्राप्रोत्ययमिह परचापि fa तव faa 

Rafe न खलु मणिमन्तौषधौनां प्रभावः ॥ १२५ 
इति श्रौप्रपञ्चसारे षष्ठः पटलः ॥ 

सर्धिच्छन्दोरैवतं विश sqm) सोदकं cet) सख्यं च निजशक्तिषान्यनवापतयै 
HAT ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ १२५॥ 

इति ओ्रपद्मपादाचार्यज्ञते प्रपञ्चसारविवरणे 

षष्ठ; पटलः | 



Ha: Wea: | 

अथाऽत्तराणामधिदेवतायाः समस्तबोधश्ितिदोपिकायाः | 

अगेषदुःखप्रशमाय नृणां वच्छे AIMS: प्रवरं विधानम् ॥ १ 
ब्रह्माऽस्या खषिरौरितः सुमतिभिर्गायचसुक्ञ्च त- 

च्छन्द्स्तवेव aaa निगदिता AAG तदेवता | 

आयन्तखरषट्कलघुपरयोरन्तस्यितैः कादिभि- 
वरयान्तगतैः क्रमेण कथिता न्यस्याः षडङ्गानि च ॥ २ 

सर्वमन्तजपादेः लिपिन्यासादिपूरवकल्वात् सवैमन्तमथन्नानशततिरूपत्वेन 
प्राधान्या प्रथमतो माटकाविधानं वल्लुमारभते- भ्रथेति | स्वमन्रसामान्य- 
दोक्ताकथनानन्तर्यमघशब्टार्थः | समस्तबोधखितिदोपिकाया इतयत्तराधिदेवता- 
ललोपपादनम् । बोधानां ज्नानशकिप्रसराककानां wert खितयः Fett मध्यमा- 

पश्यन्ती परा लक्षणाः । तासां दोपिका उन्मनोशक्तिरित्यथंः | 
अथवा समस्तानां बोधानां खिति; पर्यवसानं यस्मिन् परमामनि तख 

प्रकािकाया इत्यर्थः । अस्ति हि सर्व॑वर्णनां वाक्यरूपत्वेन ब्रह्मामबोधकल्वम् | 
अथवा समस्ता बोधास्तिषठन्ति थेषु विषयेषु तस्य सर्वस्य दौपिकाया इत्यर्थः । 

शब्दानुविदवं हि सवै विन्नानजातम्। अथेषदुःखप्रशमायेति विनियोगोल्लिः । 
बिन्दुविखमौं बौजशक्तौ । इसावित्यन्ये । ततो हमिति ate स इति शक्तिः । 

इत्युभयाविरोधरेन fae भवति | अथाऽनन्तरमक्षराणाम् अषिदेवताया माढकाया 

sate; भ्रवरं विधानं वच्छ इत्यन्वयः | 
कस्यानन्तरमिति आह--अधिदेवताया इति। भुवनाधिपतैस्ििर्थः। 

वाभवानन्तयंमप्याह-समस्तेति | 
प्रचवानन्तर्वमप्याह--जपादेरिति। प्रणववाग्मवशक्यनन्तरं नमोऽन्ता वर्णी 

जपादौ प्रयोक्तव्या इत्यथै; ॥ १ ॥ 
सुमतिभिरिति विधिपदयोगः सचितः। val चेति देवोपदयोगः 

सूचितः! माढका खरंखती देवता । maw कथिता न्यस्या इति। ङामादि- 

योग ea) भुवनेश्व्यीदि योगे चायं विशेष; ॥ २॥ 
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पञ्चाशदणंमेदैविंहितवदनदोःपादयुक्बुक्तिवचो- 
देशां भाखत्कपर्टाकलितशशिकलामिन्दुकुन्दावदाताम् | 
अक्तसकूकुम्भ चिन्तालिखितवरकरं ataut पद्यसंस्था- 
मच्छाकल्यामतुच्छस्तनजघनभरां भारतो तां नमामि ॥ ३ 

काननहत्तदयाक्षिश्रुतिनोगण्डौषदन्तमूर्धास्ये | 
दोःपत्छन्ध्यग्रकेषु च पराशवंदययपुष्ठनाभिजटरेषु ॥ ४ 
Beara टादिपाणिपादयुगे | 
ASTAACNATAASAASA वर्णान् क्रमशः ॥ ५ 

संदौचितो विमलधौगुरुणाऽनुशिष्टो 
aa न्यसेत् सुनियतः प्रजपेच तावत् | 
अन्तेऽयुतं प्रतिहनेन्मघुरवयाक्तैः 
शुैसिलैरमि यजेदिनशोऽत्तरेशौम् ॥ € 

व्योमाविःसचतु दंशखरविसर्गान्तस्फ ल्क यिं कं 
किञ्चल्कालिखितसखरं प्रतिदलं प्रारश्धवर्गाष्ट कम् | 
च्समाविम्बेन च सप्तमार्णवयुजाखाशासु स्वैष्टितं 
वर्णानं शिरसि ad विषगदयप्र्वसि खल्युञ्जयम् ॥ > 

भारतमिति नादावययामकं सुच्छरूपं कथितम्! तामिति परं चिदामकं 

भारतीं तां भुवनेशखरोरूपिणौमिति । - स्लध्यानेऽपि पाशाङ्कञणयुस्तकाक्त- 

वलययोगः सूचितः ॥ ३ ॥ 

विमलधोरिति तन्तदच्चरन्यारे तत्पाराथणादि व्यास्यविस्मरणं खचितम् । 

गुरुणाऽनुशिष्ट इति करन्यासादिकं सूचितम् । आदिषट्कं तलादिषु न्यसित्रा 

ककारादिदयकं दत्तकनिष्टादयङ्गुलोषु॒व्यापकादिकमङ्गुलोपवसु arene 
मन्त्ेरपि न्यसेदिति करन्यासः । सामान्यपटलोक्ता न्यासाः ada कार्या इति । 

सुभियत इति ब्रह्मचर्थस्थानासनादिनियमा; सूचिताः। अपि यजैदिति 
तपेशाभिषिकोपस्धानादिकम् उक्तम् ॥ ४ ॥ ५॥ ९ ॥ 

व्योमाविःसेति। wang । प्रतिदलं प्रारब्धेति । पारोयणा- 

चराणां शक्त्यनुसारेण लेखनं खवचितम् | ऋण्वेदादिगतवर्गप्रश्रादौनां च aaa: 

ठकारः । विषध्वंखे गारुडयोगः। गदध्व॑से नारसिंहयोगः। waa 



सप्तमः पटलः RoR 

प्रविधाय पद्ममथ पौटठमथो कथितक्रमेण विधिनाऽभियजेत् | 
नवभिश्च शक्तिभिरमुव सहावरयः समचैयतु वणंतनुम् ॥ ट 

मेधा प्रन्ना प्रभा विद्या धौधंतिस्पतिबुद्खयः 
विव्येश्वरोति संप्रोक्ता भारत्या नव शक्तयः ॥ € 
अङ्गान्यादी तदनु च कलायुग्मशञ्चाऽ्टवर्गान् 
ब्ह्माण्यायाः शतमखसुखादयानथो लोकपालान् | 
सुख्येग सेः प्रवरकुसुमेधेपदो मेनिषेदौ- 
वर्णान् जापो यजतु दिनशो भारतो भक्तिनषः ॥ १० 
ब्रह्माणो ASM कौमारी वैष्णवी च वाराय | 
SHIM चामुण्डा समहालच््ौश्च मातरः प्रोक्ताः ॥ ११ 

वगखरयाद्यं शाः रमेण कलधीतरजततांघाः खः 
दरति रचितं शुचकमिदं साघकसर्वाथेदायि सततं स्यात् ॥ १२ 

विवारमम्भः परिजघ्तमेतया पिवैहिनादावपि विद्यया ait: | 
अनेडमूकोऽपि कवित्वगविंतः पराञ्च सिद्धिं लभतेऽकमासतः ॥ १३ 
तद्योगः [र्द्रयोगः] ॥ ७ ॥ 

विधिनाऽभियजेदिति । एथिव्यनन्तरं विद्याच्ियोगः सचितः ¦ प्रविधायेति 
यन्वजोवादियोगः । अमुत्रेति। ओं छो वर्णाय सरखत्यासनाय नमः इति 
पोठमन्व; सूचितः । वर्णतनुमिति माढकया मूतिंपूजा ॥ ८ ॥ ९ ॥ 

चाऽ्टवगानिति wea व्यापिन्यादिशक्तिभिश्तुर्थमावरणं सूचितम् | 
व्यापिनो पालिनो वाचिनी क्तेदिनो धारिणो मालिनो इंसिनो ान्तिन्य; शक्तयः | 
TH श्वेताः अन्तवलययुस्तकधारिण्वः | ब्रह्माणो कनकवर्णं अक्तसू्र- 
कमण्डलुवरदाभयधरा । शूलपरशदुन्दुभिकपालधरा AFA । अङ्कुशदण्ड- 
SATA कौमारो । चक्रघण्टाकपालशङ्कधरा वैष्णवी । सुखलखद्गखेटका- 
भयधरा वाराहौ । अडङ्क्शतोमरपाशङ्कलिशधरा इन्द्राणो । शूलक्तपाण- 
छृशिरःकपालधरा चासुर्डा TAT अचखक् बोजापूर कपाल पड्जधरा 
aaa: | शतमखमुखावयानिति- एतमखसुखाः लं र॑ टं dda सं दं 
st अमिति बोजानि। arent येषां लोकपालानां ते तयोक्ता; | वर्णन्- 
जापोति वर्णजापो वेत्यथ; ॥ १० ॥ ११॥ १२॥ 
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कमलोदबौषधिरसेन वचया पयसा च पक्रमथ सर्पिरपि | 
ड ig 

अयुताभिजघ्मसुना दिनशो लिहता afadafa वत्छरतः ॥ १४ 
४५। स 

वणीषिष्या गताभिः कलशममलधौरद्धिरापूयं नुनं 
प्रातस्तेनाऽभिषिद्चेहशशतपरिजप्रेन यं वापि मासम् | 
स स्यान्मेषेन्दिगायुः प्रशमकवियशो विश्वसंबादयुक्तो 
नारो बश्ध्याऽपि नानागुणगणनिलयं gard प्रसूते ॥ १५ 

आधारोदयच्छक्तिविन्दूलििताया वक्ते Tes THAT: प्रमायाः | 
ज्ञादयान्तार्णान् पातयेद्वह्किसोमप्रोतान्मन्ती Fara रोगजातैः ॥ 

अपि विद्ययेति) कणिंकाबोजयोगः सूचितः! अथवा अपिशब्देन 
दभाक्षरोयोगः fata तैषुराणामन्यतमयोः योगः सूचितः । सुधोरित्याधारेषु 
पद्मवर्णादिचिन्तनम् | अयमत्र प्रयोगक्रमः। खयं देवताविग्रहो भूत्वा । 

लिपिपञ्चे हस्ते संकल्पय । तस्मिन् जलमादाय रै at सौः अ; वद् वद 
वाग्वादिनि खहा a: सौः al @ एवं aaa जपिला। क्षायकारान्तभेव 

afaga जपिल्ा। एवमेव सखविन्दुविसगेम् अकारादिक्ञान्तं जपित्वा पिवन् | 
सूलाधाराद्याधारेषु चतुःषड दश दादश षोडश दिदलयपद्चेषु वर्णनां वादि बादि- 

डादि कादि आदि हादोनां दोपश्िखावद्व्याधिं ध्यायेत् । पुनरप्येवं frat पिबन् 

वर्णानामास्यान्तरम् उद्गमनम् आस्याच्छास््राद्याकारेण fiat च ध्यायेत् । 
सप्षवयैकवर्भरवा तिवारजप इति । 

अप्ययुताभिजक्षमिति पूजाहोमादिकसुक्तम् ॥ १३॥ १४॥ 

कलश्ममलघोरिति कामनानुगुणबोजयोगादिकं सूचितम् । मेधाकामस्य 

Sain | इन्दिराकामस्य तद्योगः। अयुषि जंसंयोगः। प्रणम 
प्रंणवयोमः। कवित्वे वामभवयोगः। यशसि अजपायोगः । faadare 

शक्षियोगः । नानागुणखयपुत्रकाभे सवैयोग इति | 
अथवा भानुवारे मध्यप्रागादि feg नवकलगान् सुक्तामारिक्यवैड्यं मोभेद- 

वच्वविदुमपुष्परागमरकतनोलरतयुतान् संपूज्याऽभिषिच्चेत्। तत्र मध्ये aa: 

बोजे: देवीं संपूज्य । दलङ्न्मेषु gl: इत्यादिभिः व्यापिन्याय्याः पूज्याः | 
mia दुर्गाबोजेन पूजा विलोहसुद्धिका नवरब्नसुद्विका वा कलितसङ्ता 

काया । कलशजपपूजा होममदिता ॥ १५॥ 
बह्किसोमप्रोतानिति। अग्नोषोमासकानित्यथंः। मन््ोति। ओं st 
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विन्यासेरथ सजपेईैताच॑नायै- 
ध्यनिन प्रभजति भारतौ नरो a 
स श्रौमान् पुनरचिरेण काव्यकर्ता 
amet जयति जराप्लुरोगेः ॥ १७ 

Waar aad @ नमः। at हं द्वं नम इत्यादिक्रमेण 
पातथेदित्यर्थः ॥ १६ ॥ 

विन्यासैरिति। शद सविसगं खविन्दुविसर्मं सविन्दु सकल खक्षेशवादि- 
सखोकणठादि सशक्तिकमलामार समारकमला शक्ति सशक्ि सकमल समारन्धासैरन्य- 

aaa) जपाञचैवं विधाः । इतार्चनाविधौ माढकोक्तौ । 

Bee अङर्भिष्यानादिकं साठटकायासुक्लप्रकारेण द्रटव्यम् । सरखती 
एव देवता | 

विसर्गन्यास्े विसर्गान्तान्यज्गानोव्येव विशेषः । ध्यानपूजादिकं समानम् । 
efeataat देवता । 

चिन्दुविसम॑योगे तथाविधानि अङ्गानि fafaacaat देवता । ध्याने तु 
विशेषः । षिन्दूरवणं वराचतखच्गपुस्त कधरं देवं ध्याला । aad काञ्चनाभां 
पस्तकाक्तमालाधरां देवीं ध्यायेदिति | 

सविन्दुन्यासे संहारसरखतो देवता! wala अक्तमालारङ्टगपुस्तकधरां 
ध्यायेत् । 

सकलन्धासे प्रजापतिः ऋषिः! गायतो छन्दः) कला सरखती Saar | 
Salas: प्रणवैरङ्गानि ¦ पड्म चक्र शूलग्टगात्तसूवर पुस्तक ङ कपालशङ्क- 
कलश्षधरा सुक्ताविदयुत्मयोद स्फटिक जपाव्पच्चवदना शक्तवरण ध्येया | 

केशवादियुतन्यासे प्रजापतिः ऋषिः । गायतो ee) wast 

देवता | दोधेषट्कयुक्तेन काभमेनाऽङ्ानि | अथवा ओं नमो हं नमो नारायणाय 
इंसः सोऽह tal © ad S ai Al नमो नारायणय हंसः सोऽहं देव्ये हृदयाय 
नमः! इत्यादिमन्तैरङ्ानि gata: afer विश्णुपली वरदा कमलरूपा- 

शूलिन्योऽवशिष्टाः शक्तयः। पद्म गदा शङ् चक्र पुस्तक Uae र्ञकलशधरो 

विदुत्पमयोद वर्ण ध्येयः | 
ओकगडादियुतन्यासेऽम्बरोष ऋषिः । अनुष्टुप् छन्दः । अर्धनारीश्वरो देवता | 

efaurafimaan ऋषिच्छन्दसो इत्यन्ये । षडदोधयुजा दसाऽङ्गानि ! अथवा 
१४ 



१०६ खौ प्रपञ्चसारतन्तम् 

कलाः कला नादभवा बदन्यजाः कचादिवर्णानुभवाष्टतादिकान् | 

पथादिकान्मा्रजाञ्च बिन्दुजाः क्रमादनन्तावधिकास्तु षादिकान् ॥ 

कुर्यात् कलाभिराभिर्म॑न्ती दिन शस्तनी कलान्यासम् | 
५ N 

Uiawad स मलः प्रतिमाकलशादिषु प्रविन्नेयः ॥ १ 

Ti नमो भगवति बरह्मणि ca रक्त पद्महस्ते मां स्त Ta sa Ga aS at 

छौ इसोः adiafa सच्ोवनि हृदयाय नमः। At नमो भगवति area 

qa रक्त तविशुलदस्ते मां रच र्त ede जं भं ञं ई Hed: ऊध्वेकशिनि 

शिरसे खाद्य ओं नमो भगवति कौमारि र्त रक्त शक्तिस्ते मां रक्त रस 

उंटंटंडंटंरंऊं sa हसौ; जटिलकैशिनि शिखाये वषट् । चरो नमो भगवति 
वैष्णवि रक्त रच्च चक्रहस्ते मां र्त रत एंतंयंदंधंनं रे st eth mate 
लोक्यरूपिणि सहस्रपरिवर्तिनि कवचाय दं । ओं नमो भगवति वाराहि रक्त रच्च 
sea aiwmwmaiig ¢ ad a at छौं दसी; ताराङिणि नेत्रत्रयाय 

वौषय् । ओं नमो भगवति इन्द्राणि ta Ta वच्वहस्ते मां ta ta भ्रं ae a 
वंशंषंसंहंलंन्तंअः sl इसी; मारय मारय रसाय फट् । चों नमो भगवति 

age Tata पाशस्ते मां रन्त र्त अ इत्यादि इखाष्टकं कादिक्तान्तं 

Sica Dat sais! ta ta सर्वाङव्यापिनि खाहा इति सन्वैरङ्ानि व्यापकं 

च कुर्यात्! वम्ूककाञ्चननिभोऽचमालाङङ्शपाशवरदधरो ध्येयः । 

शक्तिकमलामारयोगे शक्तेः छणष्यादिकं न्यसेत् दिरकर्वीजेरङ्गानि । 
अत्तखकपञ्चशर पद्माङकुण WATA FIT: पुस्तकधरा अरुणा ध्येया । 

समारकमलाशक्तिन्यासे सम्मोहनगाय तोजगच्ननन्यं ऋष्यादयः | दिरुरगीजे- 

रडगनि। पञ्चबाण पद्माङ्ङ्शणच्माला पस्तकपाशपद्मघलुधंरा ध्येया । 

सथक्तिन्ासे शक्तिवदङ्गग्यीदिकम्। अचखगङ्कुशपाशपुस्तकधरा ध्येया । 

सथओोन्यासे सोवोजवदङकष्यादिकम् । अक्तखकमलदययुस्तकधरा ध्येया | 

PRAMS कामबोजवदङ्ष्यादिकम् | अच्तखक्शरचापयपुस्तकधरा ध्येया । 

स सीमानिति। कैशवादियोग ओओबोजयोगे च रोरेव फलम्। कलायोग 
कान्धकर्तत्म् । योकण्डादियोगे च्वेलादिजयः। somatic 

जयोऽन्येषाम् | BAA वा ॥ १७॥ 
कालाः कला इति कलान्यास वणंयोगक्रममाद । प्रसङ्गाचचान्यत् ॥ १८ ॥ 

मन्तोति। कलान्यास पाणाङ्कुशत्यत्तरादियोगः सूचितः ॥ १९ ॥ 
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मन्तोद्वारविधानेन TUTTE EET | 
आभिः श्रौकण्टादिः्रोक्ै्वां नामभिर्वा विशेषन्नैः ॥ २० 

अष्टाच्तरोक्तमनुवयंविशिष्टसुत्तिं 
dqe विष्णुमपि मन्तितमो यथावत् | 
वरन्य॑सैदपि पुरेव च केशवादि. 
qa वुतेव॑पुषि भक्तिभरावनखः ॥ २१ 

रुद्रारोन् शक्तियुतान् न्यसेद् याद्यांस्त्वगादिसप्तधातुयुतान् | 
Rawle विदान् वर्णान् प्राग् बौजसंयुतांश्वापि ॥ रर 

सिन्दूरकाञ्चनसमोभयभागसधं- 
नारौष्वरं गिरिसुताहरविङ्भूषम् | 
पाशाभयाच्चवलयेष्ट cea aa 
WAT न्यसेत् सकलवबाच्छितवस्तुसिट्ध्ये ॥ २३ 

शक्तया शक्तिभ्यां शक्तिोल्लौभिरन्वटैदरयैः | 
श्रौ श्त्या युगस्मरादयैरथवा विहितः Wass न्यासः ॥ २४ 

अथाऽनया परञ्चविभेद्भिच्नया प्रपञ्चयागस्य विधिः प्रकथ्यते | 
क्रते तु यस्मित्रिह साधकोत्तमाः प्रयान्ति निर्वाणपदं तदव्ययम् ॥ २५ 

विेषन्नेरिति। उद्वारस्य मलसंहाररूपल्यं जानङ्धिरिल्र्थः ॥ २० ॥ 
केशवादिन्यासे विशेषमाह -्र्टाक्तरेति। अष्टाच्तरपटल उक्तो यो मलुवयं- 

स्तेन विशिष्टमूतिं विष्णुमिति । वर्खष्टभारीऽटात्तरयोगोऽपयक्तः। विष्णुः 
मपोति भियमपोत्य्थः । मन्वितम इति वर््णदौ वतिपुटादियोगः सूचितः । 
यथावदित्यधंलच्छी नारायणष्येयत्वं सचितम्। न्यरेदपोति पूजादिकमपि 
HAST: ॥ २१॥ 

सुद्रादोनिति। रुद्राणां योकण्डादिगमूर्तीनामादौ खितान् auiq शक्तियुतान् 
qa पूर्णदर्यादिशक्तियुतान् | यादैश्बगादिधातुयोगः सर्वन्यारेषु समानः । 
ओओकण्डादौ विदानिति। ओकण्डादिमूर्तीौनामादौी वर्णानासुपरि पच्चाक्रो- 
विद्यायोगः उक्तः) प्राग् बोजसंयुतानिति वर्णदौ प्रणएवशत्तिप्रासादयोग उक्ल; । 
अपोत्यजपादियोगः ॥ २२।२२॥२४ ॥ 

पञ्चविभेदभिद्गयेति। पञ्चाशत् सप्त चि देपरकमन््रसम्बडयेत्यथेः | सशक्ति- 



you ओप्रपञ्चसारतन्त्म् 

ga महागणपतिं सखविधानसिद- 
रूपञ्च साङ्गमपि सावरणं विचिन्तय | 
बीजेन dasa प्रजपैत माला- 
मन्तं निजेष्टविघयेऽबदहितो यथावत् ॥ २६ 

सचलतुश्चत्वारिंशद्वारं बीजं तथेकवारखचम् | 
~ 04 

प्रजपेचतुराहच्या मालापूव मनुच्च मन्ितमः ॥ ro 

समुनिच्छन्दो दैवतमपि साङ्गमाटकां च विन्यसेत् | 
प्रागभिहितेन विधिना वारच्ितयं ग्रहांश्च aq तथा ॥ रट 

वदने च बाडपाददितये ast च वचसि यथावत् | 
aaa विन्यसेत् कमेण मन्त खरादिवगे शान् ॥ ze 

कमलामार समारकमलाशक्ति सशक्तिकमला सशकति समारपञ्चन्यासभेदयुतथेति 

वारं; । साधकोत्तमा इति प्रपञ्चयागादौ तच्छस्णहामधिकार उक्तः ॥ २५॥ 

qafafa लिपिन्यासषात् ga निल्यलिपिन्यासादुत्तरमित्यथंः । अवहित 
इति वीजादोनां ध्यानमेदः सूचितः । यथावदित्यङ्गादिन्ासपूवकलत्वम् ॥ २६॥ 

मन्तितम इति विभूतिमन्तजपः । बोजषट् कानन्तरं महाविभूते वरे वरदे 
स्वेजनविमटिंनोव्यादिविंभूतिमन्तः ॥ २७ ॥ 

ग्रहांश्च सेति नवग्रहन्यासः सूचितः ॥ २८ ॥ 

राणाग्निहोत्ाथं सपतग्रहन्यासस्थानमाद्- वदन इति | अयमव् न्धासक्रमः | 

खरस्थाने खरान् विन्यस्य । agqat; खराधिपतधे सूर्याय भगवते नमः | 

इति खरस्थाने व्यापयेत्। कवगे न्सितल्ला। amar: कवर्गाधिपतय 

मङ्गलाय भगवते नमः। चवर्गाधिपतये शक्राय नमः । इत्यादयो व्यापकमन््राः 

ज्नातव्याः । यथावदिति प्रण्वशक्तिमूलमन्तादियोगो व्यापकन्यासञ्च सूचितः | 

मन्तो खरादिवरगेशानिति। भगवत्पदस्य तत्तदधिपतिपदस्य च योग उक्ल; | 

aga सोममर्डलाय नम इति मूर्घौदिगलपयंन्तं व्याप्य! सर्णानुक्ता 
सूयंमण्डलाय नम इति गलादिनाभिपर्यन्तं व्याप्य । यादिकमुक्का अग्निमिर्डलाय 
नम इति नाभ्यादिपादान्तं न्यसेदिति मणर्डलवयन्यासः। आदिटान्तसुक्ला 

सोममण्डलाय नम इति qufesenal न्यसित्वा। डादिक्तान्तसुक्ताऽगिनि- 
मर्डलायेति हृदादिपादान्तं न्यशेदिति अगनोषोमन्यासः । अआदिक्तान्तसुक्ला 
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तारश्च शक्तिरजमा परमात्मबोजं 
as: प्रिया च गदिता इति पञ्च मन्ता: | 
एमिस तीयलिपिभिः कथितः प्रपञ्च- 
यागादयो हतविधिः सकलाथदायो ॥ ३० 

ब्रह्मा Weta च छन्दः परमान्विता च गायवी | 

सकलपदार्थसदर्थपरिपूणं देवता परं ज्योतिः ॥ ३१ 
जायाऽग्नेहृदयमयो शिरश्च सोऽहं 

सात्मा त्वथ च शिखा VA वम | 

ana समुदितमीच्चणं asa 
ra स्याद्वरिरवणं मङ्गमेवम् ॥ ३२ 

Sa: पुरुषात्मने नम इति व्यापकत्वेन Sara: । एते चाऽन्धाञ्च यथावदित्यनेन 

खचिताः ! तथेति वा । 

अथ नवग्रहन्यासः ! wad सं घं मरकतवरण्णय केतवे भगवते aa 

शं वं लं रं थं aera राहवे भगवते नमः। Fea ad 

नोलवर्णय शनै्राय भगवते नमः। नं du ¢ धं त॑ विहुमवणौय 

ददस्पतये भगवते नसः । रुं टंडंटं टं वव्ववर््णय बुधाय भगवते नमः। जं 

भां जं छं चं पुष्यरागवर्णणय शक्राय भगवते नमः । SUAS कं वेड्यवशंय 

अङ्गारकाय भगवते नमः। AMAA e S ुक्ञावणौय सोमाय 

भगवते नमः! LESH Ss आं a माणिक्यवर््णय सूयौय भगवते 

नम इति मूलाधार लिङ्कम्रूल नाभि हदय गल लम्बि का न मध्य ललाट ब्रह्मरन्ेषु 

न्यसित्रा । मर्डलवरयागनोषोमटंसन्यासान् पूर्वाक्ञवेपरोत्येन न्यश्दिति। इत्वा 

महहात्माऽथ wade विन्यस्य तावच्च'इति प्राणाग्निहोतस्य प्राथम्यं वच्छति । 

अतः प्रथमं नवग्रहमण्डलत्रयादिन्यासं कत्वा! सप्तग्रहमर्डलत्रयादि- 

न्यासः कर्तव्य; ॥ २८ ॥ 

AB स्यारुषिरस्य प्रपञ्चयागमन्वस्य ! प्राणाभ्निहोतरस्य तु स्यंभूरित्य्थंः | 

परमान्विता चेति। सखयमन्विता या गायत्रो प्राणानिनिोतेत्य्थः। 

स्वयंज्योतिः प्राणाग्निरोत्रदेवता ॥ ३ ०५२१ ॥ 

शिर सोऽहमिति 1 प्राणाग्निहोते हंसस्य शिरस्त्वसुक्तम् । अथ च शिखेति । 

masta सोऽहमित्यस्य frat सूचितम् । स्वयं च वमति । शक्तैः ध्येयत्वं 
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अवाऽकारहकाराद्यावाद्यौ शान्तान्तिकौ मन् | 
इकाराऽप्यकारश्च विन्दुः सगं च AAT: ॥ ३३ 
साकारश्चात्ममन्तः षडन्द्रियात्मक उच्यते | 
सकारौकारहकारा बिन्दुः THU मनुः ॥ ३४ 
करणात्मसमायुक्तः परमलत्माह्ययो मनुः | 

सवाकारेहटीर्घाभ्यां वदह्धिजायामनु्म॑तः ॥ ३५ 
वागादौन्द्रियसभ्मिन्नः सोऽयं TATA: | 
तस्मादेभिः क्रतो न्यासो विशिषादवरोहक्षत् ॥ २६ 

ब्रह्मा वरहत्तया स्यात् परमपदेन प्रकाशितः प्रवरः | 
गायकसन्ाणनतो गायतं समुटौरितं छन्दः ॥ २७ 

परमन्यदतिशयं वा ज्योतिस्तेजो निरूपितेऽन्यद् यत् । 
अतिशायि च नितरामिति कथितेवं देवता परं ज्योतिः ॥ ३८ 

खेति खगः खेति चात्मा aga हेत्याइतिहति विद्याद् afag | 
खर्गात्मावध्यातता धामशाखा बह्कर्जाया यत येत सवम् ॥ ze 

स इति प्रिततं परन्तु तेजस्त्वमडहमिति मय्युदिते मनोऽस्य यच | 
तदिति सकलचित्प्रकाशरूपं कथितमिदं शिरसोऽपि मन्तमेवम् ॥ 
सूचितम् मन्ताणं व्या्िकथनेन न्यासविशेषाः सूचिताः । ते च गुर्वादिवन्दनं 

क्त्वा अस्त्रेण करश्द्ध्यादिकं प्राणायामादिकं च कला न्यस्तव्याः ॥ २२।२२ ॥ 

॥ २४।२५।२६॥२७॥ ३८ ॥ 

डत्याइतिरिति खर्गशब्दार्थ॑स्य परमान: खणशन्दारथप्र्यमान्न्याद्वान- 
fae: । ईति विद्यात् गतिं चेति। आत्मनः परमाव्नि गतिमित्य्थ; | 
दइदयमन्हेणए जोवात्मपरमामनोः परस्रभेकत्रम् उक्तमिति! तात्प्माह- 
खगीकेति। अयमेवाथं इत्यत्रोपपत्तिमाह--यत इथेपेति ॥ २८. ॥ 

परमासमन््रस्य area तत्पदा्थलमाह-स इति। aefafa 
vated wise यत्रेति । देडन्द्रियादिभ्य उद्गते मयि afafe परमातन्यस्य 
साधकस्य मनो यत्र वर्तते साक्तितया Aswad इत्यर्थः | 

वाक्याथेमाह-तदिति। सकलः परिपूणैः वित्प्रकाशश्च तं रूपयतीति 
सकलचित्प्रकाशङ्पो मन्तः ॥ ४० ॥ 
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इमिति प्रकाशितोऽहं स इति च सकलप्रकाशनिवौणम् | 
अतुलमनुष्णमशौतं यत्तदितील' प्रकाशितैह शिखा ॥ ४१ 

vida गुणयानुबज्ञं सकलं श्थावरजङ्गमाभिपृणम् | 
खगुणेनिजवबिन्दुसन्ततात्माखिललोकस्थितिवममन्त उक्तः ॥ ४२ 

आदोस्तिभेदेस्तपनान्तिकेयत् CAAT जगतोऽस्य भावम् | 
तेजस्तदेतन्मनुवयं नेचचयं 

कस्य नेचचयं सन्त उदाहरन्ति ॥ ४२ 

CSRUA धातुहैरणाथं साधकानभीष्टान् | 
संहरतीति यदेतत्तेजोरखूपं तदस्रमन्ः स्यात् ॥ ४४ 
यदा लिपिविभिन्नोऽयं तदात्मा्टा्तरः स्मृतः 
एतत् सवप्रपञ्चख्य TARSAL स्युतम् ॥ ४१५ 

प्रपञ्चयागस्त्वमुना क्तो न्यासविधिमतः 

वरयौदहेऽनक्ते द्रव्येविंयादतविधिं हिधा ॥ ४६ 
Manas लिपिनाऽष्टाचरेण तु | 
नियं न्यसेत् संयतात्मा पञ्चाश्दारसुत्तमम् ॥ ४७ 

अजपायास्तत्यदार्थपरयन्त तवंपदार्थ॑तामाह - हमिति । अतुलमिति वाक्यार्थ 

कथनम् ॥ ४१॥ 

एवं होमाधिकारणाग्निणोधना्थयोः परमात्माजपामन््योरथंमभिधाय | 

दरव्यसंभोधनाथंस्य शक्तिबोजस्यार्थमाह--प्रतिमय्येति । प्रतिमध्य संहृत्य गुणत्रय- 
ard wad जगत् aye: हकारादिश्पैः dig variety बिन्दौ गुणसाम्यामनि 

संहत्य । सर्वलोकाश्रयापरप्रकल््डतात्मनाऽवस्ितः कवचमन्त्र इत्यर्थ; ॥ ४२ ॥ 

प्रणवस्याऽखतरूपद्रव्योत्मादकल्रेन विनियोगं वदन् नेवमन्वार्थमाद-- 

आदीरिति। अजखमिति प्रतिहोममित्य्ं; ॥ ४२ ॥ ४४ ॥ ७५ ॥ ४६ ॥ 

पच्चाशवमन्तैः प्रपच्चयागक्रममाद-माटकान्यासवदिति। सपरग्रहमर्डल- 

anfend सूचयति! sana क्रियाक्रमः । प्राणाभ्निहोत्प्रपञ्चयागयोः 

ऋष्थादिवं विन्यस्य । शक्तिरूपमात्ानं set) अष्टाच्तरदयमष्टवारमावच्य | 

यरो aaa wet aati aati इति स्ूलाघारतरिकोणशक्ति बिन्दुमध्यप्राग्बारुण- 

सौम्य दचिणदिग्गतङ्कण्डव्वम्नोनुच्ज्वाल्य | त्ाद्यकारान्तसुच्चरन् । पादादि- 

मस्तकान्तं व्याप्य । सखशरौरामकं स्वै जगत् परमागतेनेवौक्षत्य । ओं st 
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त्तं परंज्योतिषि geifa सोऽहं हंसः खाहा। ओं छी लं परंज्योतिषि जुहोमि 

asd हंसः art) dist हं पर॑ज्योतिषि जुहोमि सोऽहं हंसः are) ओं 

ङौ सं परज्योतिषि जुहोमि सोऽहं Pa: साहा | चों दी षं परंज्योतिषि जुहोमि 

सोऽहं Ya: खाहा । इति मध्यादिङर्डेषु इला । शद्यकारान्तमेवं इत्वा अकार- 

मवशेषयेत्। पनः प्रणएवशक्तिवोजाभ्यां शरोरसुत्पादयय । शडन्यासेन सकलोलत्य । 

च्ताद्यकागान्तं व्यापकत्वेन ashes । पुनः चं ddd ssa Ss 
अकाशश्ब्दतन्मावर MA वागा शन््तोत नादतुरोयातोतानुगरह सदाशिषवेणान- 
वासुदेवान् परंज्योतिषोत्यादि aa ओंक्गौंलंवंभंघंटं add”? उ 

वायुस्प्भेतन्मात्र खरभंपारिप्रक्षति शन्तिबिन्दुतुरोयतिरोधानेश्वरतस्पुरुष संकर्षणान् 
परज्योतिषोत्यादि gage Tis etd eo ea a Tee 
सेजोरूपतन्नाव्र we Tea fasta सुषुति संहाररद्राघोर way Te 

enfaneat uaa awd tdadéd Ga ze = 
अव्रसतन्माव्र TAY मनःप्रतिष्टोकार खप्रश्िति विश्णुवामरेवानिरुदान् परंज्यो- 

तिषोत्यादि TA Tislidddetda®t sai एथिवोगन्धतन्माच- 
च्राणोपस्य बुद्धि नित्य कार जाग्रव्खषटि ब्रह्मसद्योजातनारायणान् परज्यतिषोत्यादि 

दचिशे कुण्डे इमेत्। पुनः लरियों वश्यां cat यरियों हरियोमित्यगनोने- 

MAT! पनः पूवैवदुत्पाद्य । सचिन्दुकेन सकलोखत्य । पूर्ववदष्धतोक्षत्य | 
ओं st अ॑परज्योतिपोत्यादिना इत्वा पूर्व॑वदुत्पायय। सविसर्भण 
सकलोल्लत्याऽख्तोक्तत्य | at st a परंज्योतिषोत्यारभ्याऽकारान्तं इला । 
पूर्ववदुत्माद्य ! सबिन्दुसविसगंण सकलोकलत्य । नवग्रहन्यासमन्तैः विधि- 
वत् इत्वा । पूवैवदुत्पाद्य | CAAA Aa सकलोक्लत्याऽखतोक्तत्याऽगन्यादिमण्डल- 
चयन्यासमन्ैः विधिवत् इत्वोत्ादयय | सकेश वादिन्याकन सकलोक्लत्याऽख्तोक्षत्या- 

ऽग्नोषोमन्यासमन्वाभ्यां alta | ओोकशर्डादिन्धारेन सकलोक्त्याऽखतोक्तत्य 

हंसन्यासमन्त्रेण इत्वोत्याय | सशक्ति कमला मारन्यासेन सकलोक्लत्य प्रपञ्चयां 

कुर्यात्! ओं छौं अं परन्योतिषि जुहोमि va: सोऽहं खाहेत्यादि qari 

quay न्यस्य Pal! yaa) समार कमला शक्तिन्यासेन 
सकलोक्लस्य । सप्रग्रहन्धासवत् Fal! पूवेवदुत्पाय। सथक्तिन्धासेन 
anata ! सोमादिमर्डलवयन्यासवत् इत्वा । पूर्ववत् समुत्पाद्य सकमला- 
न्यासेन सकलीोक्तत्याऽम्नोषोमन्याखवत् इत्वोत्पाद्य । समारन्यारेन सकलोज्ञत्य। 
षहंसन्धासवत् इत्वा । प्रसेन wre भवेदिति प्रपञ्चयागः ॥ ४७ ॥ 
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पञ्चन्नानेन्दरिथावद्धाः सवास्तु fara मताः | 
ताभिरारात्तनं सवे तत्तदिन्द्रियगोचरम् ॥ ४८ 
खमर्तव्याशेषलोकान्तर्वत्तिं यत्तेज Bratz | 
ब्रह्माग्नौ लुद्धयात्तस्िन् सदा सर्वव वर्तिनि ॥ ४९ 
ब्रह्मात्मभिर्महामन्तेबर ह्यविद्धिः समाहितैः | 
ब्रह्माग्नौ बह्महविषा इतं ब्रह्माणं स्पृतम् ॥ vo 
एवं बगविभेदभिन्नमददुं मां साश्यि[ न्त | मज्नाहतं 
देहं तत् च्षरमचरे सुविशदे सर्वच वर्तिन्यथ | 
इत्वा बरह्महताशने विमलधीस्तेजःखङपो खयं 
भूत्वा सर्वमनन् जपेदभियजेद्धायेत्तया तर्पयेत् ॥ ५१ 

एवं समन्त्रकं प्रपच्चयागमभिधायाऽमन्कं विदुषामयल्नसाध्यं प्रपञ्चयागमादह-- 

वञ्चन्नानेन्दरियेति । वाचकव्ग॑स्य इन्दरियसम्बन्धमभिधाय ante वाच्यस्यापि 
amma तदाह- विति | 

अथ होमप्रकारमाह-- ताभिरिति! ताभिलिंपिभिः ae तत्तदिन्दरियगोचरं 
ब्रह्माग्नौ जुडादित्यन्वयः। आरात्तनं दूरमन्तिकं च अध्यामधिदेवतं 

चेत्यर्थ; । अयं Stara. सर्वसाक्तित्वेन खयमवाच्यमवाचकं ब्रह्म भूत्वा 

घटादिविषयदशंनसमये खस्मादुत्यव्यमानस्य aan afaaa लयं 

द्नावसाने भावयेदिति । तत्राहतशिवतच्ं॒प्रमाताऽकारार्थः। oft 

णाभिन्यपरशक्गिरित्यर्थः। तस्व परिणामसामय्य॑माहतशक्तिः ककारतदर्थरूपिणौ 

विमशप्रकााभ्यां वा शक्तिशिवतत्वमेदः | तदिच्छाक्रियान्नानानि सदाशिवेश्वर- 

विदयातच्वानि । तत्तदिक्तेपे तदाच्छादने च मायातच्छम् अवसितम् । 

कालस्तत्तत्काले | नियतिः तस्य देश्टादिनियभे । कला किद्चितकत॑त्वे। अविद्या 

किच्चिजन्नते। रागः agian पुरुषः तज॒न्नत्वाभिमानिले। wate: 
सुखदुःखादौ । अहंकारादिवयम् अहंकारनिश्चयरंकल्प्ादौ । चोत्रादिकं 
शब्दस्य शंरूपाखवादपरिमलेषु | वागादिकं वचनादानगमनविसर्गानन्देशु | 

शब्दाकाशादिकं तु स्वंविषयेषु प्रसिदभमेव ॥ ४८ ॥ 8२ ॥ 

अमन्तके समन्त्रफे च कथिते होमे एयक् ब्रह्मापणं न कर्तव्यमिलाह-- 
ब्रह्माव्मभिरिति ॥ ye ॥ 

एवं प्राणामिहोचप्रपञ्चयागाभ्यां शस्य सकलोकरणन्यासेन भाकसात्क्रत- 

१ 
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देवताविग्रहस्यैव जपादौ अधिकार इत्याह-एवं वर्फेति। वेजःखकरूपो 

खयं भूति सकलोकरणन्यारेन चतुनेवति aaa देवताविग्रहो yeas: | 

अयं arama | प्रपञ्चयागानन्तरम् अपरिच्छितरे परषेजलि प्रणवशक्तिभ्यां 

व्यापयन् अपरं जोवातकं तेजः uf ताभ्याभेव सुषुम्नां कारणश्क्तिकवलो- 

RAMA Hal तदग्रे ताभ्यामेव सहखदलं कारणाव्मकां oe प्रतिपादय तस्मात् 

ताभ्यामेव वर्णत्कमखतपिर्डं सुषुन्नाकवलनक्रभेण उत्पाद्य विसर्गान्वित- 

माटकान्याक्न wR मूलाधार हद् WAST दश दादश षोड़श्प्रणवजपेन 

तावदलानि पद्मानि सञ्चिन्त्य दश्दलेषु व्यापककला न्यसिल्ला कणिकायां मं 

वद्किमर्डलाय दश्धसकलातने नमः इत्यादि मन्तं जातवेदस इति ऋचं 
च जपित्वा ततैव व्यापककलानामग्नेख प्राणप्रतिष्टां कुर्यात् Yar दादशदकेषु 
aaa न्यसित्वा कणिकायां अं सूयंमर्डलायेत्यादि मन्त्रं तत्सवितुरिति ऋचं 
च जपिला aaa स्र्शकलानां qe च प्राणप्रतिष्टां विधाय । घोडशदलिषु 
ana न्यसिला कर्णिकायां उ सोममण्डलायेति मन्त्रं चयम्बकमिति aed च 
जपिता ततैव खरकलान! सोमस्य च प्राणप्रति्ां कुर्यात् | 

यनः TIAA न्यसेत् । a wed नमः इत्यादि द शकं पादयो्न्य॑स्य लं 
एथिवोगन्धतन्मातरेत्यादि aaa पादयोर्व्यापकल्येन न्यसेत्) अ ब्रह्मणे 
नमः लं एचिव्ये नमः इत्यादिमन्तेः षष्टपटलोक्तैवां aad न्यसेत् 
एवमेवोकारादि कलान्धासेष्वपि frat पञ्चकन्यासो द्रष्ट यः । पुनः पादयो; हषः 
शचिषदिति ऋचं च afta ततरेवाऽकारकलानां ब्रह्मणश्च प्राणप्रतिष्टां कुर्यात् । 
पनः टं जराय नम इत्याद्या उकारकला इस्तयोः we sug विन्यस्य 
हस्तयोः प्रतदिष्णुरिति ऋचं जपित्वा तदेव उकारकलानां विष्णोख प्राणप्रतिष्ठा 
कुर्यात् । पनः पं dha नम इत्यादि मकारकल। मूलाण्डगुद्यनाभिहृदल- 
पाखदयण्ष्ठकङ्त्सु न्यस्षित्वा तेजःपञ्चकं विन्यस्य हदये तम्बकमिति ऋचं 
विन्यस्य aaa मकारकलानां रुद्रस्य च प्राणप्रतिष्टां gaiqi पुनः षरं Rad 
नम इत्यादि बिन्दुकला गलास्यनेतादिषु न्धसित्वा वायुपञ्चकं विन्यस्य aad 
तत्सवितुरिति चं न्यसिला ada बिन्दुकलानामीोश्वरस्य च प्राणप्रतिष्ठा 
Haq: ya अं fara नमः इत्यादिनादकला विसर्गादयकारान्तस्थानेषु 

विन्यस्याऽऽकाशपञ्चकां न्यसित्वा शिरसि विण्णुयेष निभिति ऋचं च विन्यस्य तव 
नादकलानां सदाशिवस्य च प्राणप्रतिष्टां gata | 
FAIA: THAT माटकान्धासवत् विन्यस्य हदे जोवकलानां प्राणप्रतिष्ठा 
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शुद्श्वाऽपि aaa कला युक्घेशवाद्ययुतः 
शोकरादियुतश्च शक्तिकमलामारेश्च चेककशः 
न्यासास्ते दशधा gusfanfear: wa ह्य यागान्तिकाः 
सर्वे साधकसिद्धिसाधनविधौ सङ्ल्यकल्यदमाः ॥ ५२ 
प्रपञ्चया गस्तु विशेषतो विपत्प्रपञ्चसंसारविशेषयापकः | 

परश्च faa भजतामयनतः परस्य चास्य निवेदकः सदा ॥ ५३ 

gaa ये; क्रियते प्रपञ्चयागक्रिया तानि तयेव सम्यक् । 
याखष्यवस्यास्ु च ताञ्च क्त्वा प्राप्रोति यत्तत् कथयामि सवम् ॥ ५४ 

प्रोक्तक्रमेण विघ्रान्तिकिमपि इत्वा ada मन्वितमः 

एकाद्रच्या जुह्यात् प्रपञ्चयागाद्नयं BAA ततः ॥ ५५ 
अप्रवत्योडम्बर घ्रच्न्यग्रोधसम्धवाः समिधः | 
तिलसषंपदौग्धघ्तान्यषटद्रव्याणि संप्रदिष्टानि ॥ ५६ 

एतेजंहाति अ[नि |युताधिकलचसंघ्यं 
Aral ततोऽघं मथवापि Asta यः 
स afent सकलसिद्धिमवाप्व वाञ्छा- 
योग्यां पदं परतरं च प्रर याति ॥ ५७ 

विधाय हदये परमातमकला दश प्रण्वलच्ण न्यस्य तत्रैव तासां प्राणप्रतिष्टां 
क्यात्! पाशाङ्कुश चरसरलमन््राभ्यां ese सकलोकररं कतव्यम् | पुनसख्िवारं 

माटकां we इशटमन्वन्यासादिकं कुर्यादिति सखकलोकरणप्रकारः ॥ ५१ ॥ 

शद्धादिन्यासानां प्राणाग्निहोतप्रपञ्चयागशेषतेन तत्फलत्वेन फलवन्छ- 

मभिधाय खातन््रणापि फलसम्बन्धमाह--शदश्चापोति ॥ ५२॥ 

समन्रकप्रपञ्चयागस्य विशेषतो भुकतिसुक्िरेतुलमदह- प्रपञ्चयागस्तिति । 

विपग्रपञ्चयापनं विलापनं ara इत्यथैः! संसारविशेषयापनं निर्वह 

सुक्तिरित्यथः । अ्रमन्वकप्रपञ्चयागस्याऽयत्नेन केवलमोच्हेतुत्वमाह-- परेति | 

परः अन्यः प्रपञ्चयागः। अमन्तक इत्यर्थं; ॥ ५२ ॥ ५४ ॥ 

प्रोक्ञकमेणेति। षष्ठपटलोक्तक्रमेशित्यथं;। मन्वितम इति बीजेन च 
al सूलदोमं सूचयति ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 

लक्तसंख्यं मन्तोति। सिदिकामस् ओोवोजयोगं मुक्तिकामस्य प्रणवपुटितलं 
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एकदिकचिकचतुष्कशताभिदच्या 
तां तां समीच्य विक्लतिं प्रजुहोतु मन्वौ | 
चत द्रज्वरादिविषमग्रहभूतयत्त- 
रत्तःपिशचजनिते महति प्रकोपे ॥ ५८ 

दादशसहस्रमथवा afegu वा aqua बाधो । 
जुह्यात् agus रिपु विषमज्वर भतसम्भषे कोपे ॥ ५९ 

अयथाप्रतिपत्ति मन्वकाणं प्रजपात् Ves विस्मृतिनंराणाम् | 
शमयेदवचिरात् सहखद्या मतिमान् वस्तुभिरेभिरेव जुद्धन् eo 

एतैः सदखदितयाभिदच्या लुहोति यस्तु क्रमशो यथावत् | 
जयेत् aia स faafag सापरश्ुतिं शापभवांश्च दोषान् ॥ ६१ 

मधुरतयावसिक्तैरेतेलंन्तं जुहोति यी मन्तौ । 
तस्य सुराधिपविभवो azegr ठणलवबायते न चिरात् ॥ ez 

लचं तदरध॑कं वा मधुरतयसंयतेदईनेदेतैः। 
अब्द्वयादथाऽर्वाक् विभुवनमखिलं बभौकुरुते ॥ ६३ 

वश्यादिक्ानि कर्माखभिकाङ्व्रेभिरेव सद्रव्यः | 
Ges कायंगुरुतालाघवमभिवीच्य योग्यपरिमाणम् vee 

ag faaat जुहयादघानां wea aon नलिनेयंथावत् | 
ada पुष्ये यशसे Baa वश्याय जातीकुसुमेश्च A: ॥ ६५ 
च सुचयति ॥ yon 

प्रजुहोतु मन्तोति। दसिंहवोजयोगः सूचितः ॥ ५८ ॥ 

होमविधिमाहइ- ादशसहसखमिति ॥ ५८ ॥ 

मतिमान् वसुभिरिति! द्णंशेनाभिषेकंः पञ्च्रह्मभियजितपच्चगव्य- 

प्राशनं च प्रातःकाले AMIS हदयमात्रजले feat सूर्य॑मन््रजपः रातौ 

तिलद्ोमश्च सूचितः ॥ ge ॥ 

क्रमशो यथावदित्यखतध्यानं सिंहयोगश्च सूचितः ॥ ६१ ॥ 

मन्तीति योयोगः ॥ ६२ ॥ ६३२ ॥ 
सद्रवयैरिति। तत्तत्मयोम्यो व्यच्ननयोग उक्तः ॥ ६४ ॥ ९५ ॥ 
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शालीतण्डलचगंकेस्िमधुरासिक्तैः खसाध्याक्ततिं 
करत्वाऽषटोष्वशताश्यमख शितधौः प्राणान् प्रतिष्ठाप्य च । 

न्यासोक्क्रमतो निशासु जुहयात्तां सप्तराचं नरो 
नारौ वा वशमेति asa विधिना तेनेव लोणेन वा ॥ ee 

पञ्चाशदोषधिविमाचितपरञ्चगव्य- 
जाते wea शतहत्ति YAS घटागनौ । 
तावत् प्रजप्य विधिनाऽभिसमच्यं fad 
WAIST सकल्युदयावडं तत् ॥ ६9 

अनुदिनमनुलिम्पेत्तेन किञ्चित् समदा- 
त्िलकमपि विदध्यादुत्तमाङ्गे fats | 

अनुततदुरितापस्यारभूतापश्लयु- 
ग्रहविषरहितः स्यात् प्रीयते च प्रजाभिः ॥ ६८ 
एका दशाधंकणिकां TATA 
दद्यात्तदैव गुरवेऽ BANA | 
अर्धोध्व॑पञ्च कणिका दिकणा च सार्धा 
स्यादक्तिणेह कथिता सुनिभिस्िघेवम् ce 

निजेश्ठितं feast: सुरद्रमात् समस्तमेव प्रतिलभ्यते यथा | 
प्रपञ्चयागादपि साधकेस्तथा करप्रचेयाः सकलां सिङ्यः ॥ 6 

दरति श्रोप्रपञ्चसारे सप्तमः पटलः | 
सप्चराव्रमित्यषटम्यादि चतुदंश्यन्तमित्यथेः ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 
एका दगा्कणिकामिति) एका प्रधाना दक्तिण सा दशार्धकणिकां 

वरकाञ्चनस्य दद्यादिति इत्यन्वयः | पलस्य सक्षमभागः कणिका ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 

इति ओपद्मपादाचार्य्ञते प्रपञ्चसारविवरणे 

सप्तमः पटलः | 



अष्टमः पटलः | 

अथ हितविधये विदुषां वच्छे प्राणानिनहोचविडितविधिम् | 
ATA पद्मासनखज्ञुकायो मन्तौ विशेत् पुरोबदनः ॥ १ 

शक्तेः सच्चनिवदह्मध्यमथ तन््ायारजोकै्टितं 

प्रा्र्॑ञोऽनिलदिग्गताथिजटरं मध्ये च नाभेरधः | 

मध्ये प्राग्वश्येन्द्रयाम्यलसितैः कुण्डेज्वलदङ्किभि- 
मलाधारमनारतं समतलं योगौ स्मरेत् सिद्धये ॥ २ 
मध्येन्द्रवरुणशशियमदिग्भवानि क्रमेण कुण्डानि | 

त 

आवसथजसभ्याहवनोयान्वाहायं गाहपत्यानि ॥ ३ 
चिद्रूपात् सकलप्रभाप्रभवकान्ु लप्रकत्यात्मनः 
कल्पार्कात् प्रतिलोमतोऽख्तमयौं ज्योत रुचाऽच्छां धिया | 
स्पष्टामन्नरमालिकां तु FANT कुण्डेषु तेषु कमात् 
कल्यान्ताग्निशिखास्प रत् कुहरकेष्वाखाबितां वंशः ॥ 8 

प्रपञ्चयागात् पूवमेव कारतव्यमपि प्राणाग्निहोत्रं क्रमगोपनार्थम् अनन्तरमाह 
--अधेति। विदुषामिति। शदसविन्दादिमाटकाभमेदसंयोगक्रमविदामियर्थः | 
wat विशेदिति। आधारशक्तिकमलासनाय नम इति स्ासनपूजनं 
सूचितम् ॥ १ ॥ 

जठरं मध्य इति अशनकाले कुण्डानां खानसुक्तम् । नाभैरध इति योगकाले 

नाभिलिगः तस्य॑ दगङ्गुलाघ इत्यथः । ज्वलद्वङ्किभिरिति। हयरोमित्यादि- 
मन्तैः अग्निज्वलनसुक्तम् | अनारतमिति ata प्राणेन क्रियादिशक्यामना 

श्रारतमित्यथेः | समो जोवस्य Te च परस्य खानलवात् समतलमिः्य म् | 
कुण्डनामकथनमशनकाले मन्तेषु तद्योगाथ॑म् ॥ २ ॥ २॥ 

weed: पञ्चकुण्डेष्ठ॒क्रमेणए होमं दशं धति-चिद्भूपादिति। asa 
हेतुः सकलप्रभेति। तत हतुः मूलप्रकञत्याव्मन दति। अखतमयोमानन्दमयो- 
भिल्थः। ज्योतीरुचा स्णृष्टामित्यन्वयः। कुण्डलो स्य्णाभिव्यक्ञामिलर्थः | 
धिया जुहयादित्यन्यः | विति ठतोयद्ोमार्थमकारावयेषं स्चयति । कल्यान्ता- 
ग्निः सूलाधारस्थोऽभनिः ॥ 8 ॥ 



अष्टमः पटलः ११९ 

Mate सप्तवर्गां मरकतपरशुमेदाद्ननौलाभ्रवर्णा 
भूयः सुविंदुमाभाः बुलिशसमरुचः gaara: | 
सर्वे ते पञ्चशोऽभिखवदसतमया व्यापकस्र्भसंज्ञा 
सुक्तामायिक्यद्पाः सुमतिभिरुदिताश्वाऽ्टशः स्युः खराख्याः ॥ ५ 
एतानि कषेतोरश्ताकरारे्मन्दस्य जीवस्य च सोमजस्य | 
शुक्रारसोमांशुमतां करमेण नवेव रतानि विदुर्मवानाम् ॥ € 

इत्येवं इतविधिमन्वह' दिनादौ 
ये सम्यगिदघति मन्विणः शताम् | 
ते रतेरपि कनकांशुकेः सधान्यैः 
सम्पन्नाः सकलजगत्प्रिया भवन्ति ॥ 9 

अन्त्यशवर्गान्यासैवामश्रवणन्यथावसथजाते | 
असिताववगं चतुथी सृच्छाः सल्याहये च Baw: ॥ ८ 
हलयुतवगंढतीयोपरः सशान्तीश्च पश्चिमे बद्धौ । 
गगरेफफादिपञ्चकसवोऽतियिलोचनानि सम्येऽग्नी ॥ € 
मन्नात्वग्वर्गादिकभौ तिकभावादयप्रतिष्टाश्च | 
Teas जुहयादिघयकतं Tana वर्णानाम् ॥ १० 

aa मध्योल्यितैऽनावखिलम विरतं शब्दसैन्द्रेऽनिसेन 
स्पशं खेनेव रुपं पुनरपरभवे TAA रसच्च | 
याम्ये गन्धं पृथिव्योभयरुचिरुचिरेष्वक्षरौ वैईनेद् यो 
weal स्यात् सवंवेदयप्रतिमथनसमुद्धासितप्रलगात्मा ॥ ११ 
नवग्रहदोमं पञ्चमं समन्तोदारं दर्थयति- काद्या इति । व्यापकेत्यादिषदैः 

aera: us: सूचितः। सुमतिभिरिति। परमानन्दत्लविद्धि- 
रित्यर्थः ॥ ५॥ ६ ॥ 

सम्यग् विदधतोति । अस्माभिः पूर्वोक्तः क्रमः खचितः। मन्तिण इति 
सूलमन््ादियोगः । ते रल्नैरित्येतद् गुरुफलम् ॥ ७ ॥ 

दशभिदशभिर्वः खह भूतमन्वैः होमं दितीयं दर्भयति- अन्शवर्गन््या 
sfaucneneen 

qantent भूतमन््ोद्ारः agi अखिलमविरतमिति पदाभ्यां 



१२० खीप्रपञ्चसारतन्तम् 

सतारशक्यायजपान्तमेवं इत्वा महात्माऽथ शता्धसंख्यम् | 
विन्यस्य तावच्च तथैव सूतरमाचाक्ततिर्निंल्यतनुश्च भूयात् ॥ १२ 

कल्पादिव्मुखः खभूलविलसत्कल्पानलान्तःस्फुर- 
चन्द्राकंग्रहकालभुतसुवनब्रह्ये शविष्णादिकः 
अव्यक्तोऽक्षर संज्ञकोऽखतमयस्तेजोदयोदयत्प्रमो 
निल्यानन्द्मयस््वनादि निधनो यः स्यात् स हंसात्मकः ॥ १२ 
अनुदिनमसमुना भजतां विधिनाहारक्रियासु मन्वविटाम्। 
प्राणदाः सय॒मरुतो गाहपल्यादिकानि कुण्डानि ॥ १४ 
सप्तम्यन्तं च कुण्डाख्यामाष्यां च मरुतामपि | 
दिरण्वागगनारक्ताङ्ष्णाभिर्व ष॑मीरयेत् ॥ १५ 

शब्दविशेषाः तदनुगतं सामान्यं चोकम् । अविरतं निरन्तरमनुगतमिव्यर्थः | 
उभयरूचिरुचिरेष्िति। विदनन्दामककल्यकाग्न्यकंप्रकाशविशिरेषि्यर्थः | 
उभयर्चिरुचिरेषु अक्तरौषैरिति पदाभ्यां सप्तमा्टमहोमी सूचितो । मन्तीति 
श्रवशिष्टाः होममन्ताः सूचिताः ॥ ११॥ 

mufada प्रणव शक्तचाद्यनन्तरं परमात्मन्तम् अभिधाय अजपा- 
aera प्रयोक्व्यौ इत्याह--सतारेति। महालेति अननद्रचित्ततया 
मन््ाथंस्मरणसमर्थं इत्यथैः । विन्यस्य तावच्वेति। प्रपञ्चयागं च शतार्धवारं 
क्रत्वा इत्यथैः । सूत्रमात्राक्ततिरिति सकलनिष्कलध्यानमुक्तम् | नित्यतलुरिति 
निष्कलध्यानम्। weer तु पूर्वमेवोक्तम् खयं च वर्मेति ध्यातसैव 
फलत्वाफलत्वमपि भनेनैवोक्तम् ॥ १२ ॥ 

अथ स्धूलादिष्यानं wafer वदन् सफलं प्राणागिहोवमुपसंहरति- 
कल्यादित्यमुख इति । विष्खादिक इत्यन्तेन स्थलं रूपमुक्तम् । वेजोहयोद्य्मभ 
इत्यन्तेन सद्ममम् । अवशिष्टेन परमिति विभागः ॥ १२ ॥ 

उक्तः प्राणाग्निहोत्रकत् णाम् TARTS प्रााग्निहोताधिकार इत्याह -अनु- 
दिनमिति । मन्तविदाभित्यनेन प्राणाग्निहोतश्नेषभूताः केचन मन्त्राः सूचिताः | 

अयमत्र होमक्रमः। खेषटदेवस्य सकलीकरणं विधाय । तं ध्याला Tt खदायां 
mt निविष्टोऽतं जुष्ोमि इत्यारभ्य । अखद्वायां ब्रह्मणि मात्मानिविष्टोऽखतं 
जुहोमि wade: दक्तिणोत्तरपञ्चिमपू्वमध्यङ्ष्डेषु wal saa सप्रणवै 
लिपिपन्ने इविरादाय। अन्नं प्राणमन्नमपानमाइः | अत्नं wa तसु जोवातुसाइः। 



टमः पटलः १२१ 

ससुप्रभाभिः सहितं शुचयः पावका इति | 
afd free चेल्येवमात्मानमुपचयं च ॥ १६ 

ऊर्ध्वाधस्तिय गर््वाधस्तियक्सममथो वदेत् | 
गच्छतूक्ता ठयुग्मं च पञ्चाग्नौन् संस्मरेत्ततः ॥ १७ 

इताहतिसमुद्टौप्रशिखासंयुक्तरोचिषः | 
गाहमत्यादिकं भूय उपचर्यान्तमेव च ॥ १८ 

अदं ब्रह्मणो sad वदन्ति! अन्रमाइः प्रजननं प्रजानाम् । इति उपस्थाय 

सदश्प्रणवगायत्या विवारमभिमन्त्य । विव्य॒दसि विद्यमे पाप्नानम। इति 

इस्तप्र्तलनं विधाय । परिषि । उपस्पृश्य । ओं तद्ब्रह्म । st तद्वायुः । 

Stacia | ओं तत्सत्यम् । चों तत्सर्वम् ओं तत्पुरो नमः । 
at अन्तश्चरति aay गुहायां विश्वमूिषु | 
a aie वषटकारस्त्वं विष्णुः पुरुषः परः ॥ 

त्वमापः आपोज्योतीरसोऽतं ब्रह्म भूर्मुवःसखरोम् ॥ 
अतोपस्तरणमसि इत्याचम्य । चितिः खुक् । चित्तमाज्यम्! वाग वेदिः । 

aratd वर्हि; | केतो अगिनिः। विन्नातमभ्निः! वाकपतिर्हीता। मन उपवक्ता । 

प्राणो हविः । arava: | वाचस्ते विधे नामन् विधेम ते नामविधे लमस्माकं 
नाम। वाचस्पतिः सोमं पिवल्रास्मा दम् णं ध्यात् खरारेति जपित्वा । at गाहपत्ये 

प्राणे हिरख वर्णः gaz: पावकाः afe विहत्य च्रात्मानसुपचर्योध्व गच्छतु 

खाहा । खद्वायां प्राणे निविष्टोऽख्तं जुद्ोमि । शिवोमाविशाप्रदाहाय प्राणात्मने 

नारायणाय मद्यं AE asia दक्षिणाग्नौ इल्ला । Maes अपाने गगनवर्णैः 

शुचयः पावकाः अग्निं विह्नत्याव्मानभ्रुपचयौऽघो गच्छतु SET! खदायामपानै 

निविष्टोऽखतं जुहोमि | शवोमाविशाप्रदाहायाऽपानाव्मने नारायणाय मद्यं मद्यं 

खाहेति उत्तरे gat) Marsala व्याने रक्तवर्णः gaa: पावकाः अग्नि" 

विद्भत्याानमुपचयं तियंम् गच्छतु खाहा । अदायां व्याने निविष्टोऽखतं 
लहोमि । शिवोमाविशाप्रदाहाय aad नारायणाय ag सद्यं खाहा इति 
afaa इत्वा ¦ ओं सभ्ये उदाने कष्ण वर्णः waa: पावकाः अभिनि विदृत्यात्मान- 

सुपचर्योरध्वाधस्तिर्यग गच्छतु wet! आद्ायासुदाने निविष्टोऽखतं जुहोमि । 

शिवोमाविशाप्रदाहाय उदानाव्ममे नारायणाय मह्यं मद्यं खाहा इति पूं gat) 

at ् ावसथोये समाने सुप्रभावरणः gaa: पावका; अग्निं विद्त्याव्मानसुपचयं 

१६ 



१२२ AMIGA TAA 

मन्वं सर्वमनुक्रम्य जिह्वाः daar aT: | 
बह्रूपां तु सङ्ल्या पञ्चानलशिखायुताम् ve 

अहं FMA भूत्वा ज॒होम्यन्नं चतुविधम् | 
परचाम्येवं विधानेनेल्यापुणं संयतेन्द्रियः ॥ २० 

quit हत्वा पिधायाऽद्विसपर्य्श्च विधानतः 
आरभ्य मूलाधारं खमामस्तकमनुस्मरेत् ॥ २१ 

चेवन्नसंज्ञकममं प्रक्षतिखमाययं 
व्याप्तदिसप्तभुवनान्तमनन्यमेकम् | 
परञ्चाननाग्निरसनापरिदत्तशुदध- 

साघ्राष्यतर्पिंतमतकिंतमात्मरूपम् ॥ 22 
संचिन्य त्षरिताखता्चर शतार्धाम्मोऽवसिक्तं इवि- 
सतज घाऽकुटिलान्तराधिरधिकं संदौप्रमञ्चानलः | 

समं गच्छतु AE अदायां समाने निविष्टोऽखतं जुषोमि। शिवोमाविश- 
WEA समानातने नारायणय सद्धं मह्यं खाति मध्ये इत्वा । अग्मोनेकीक्लत्य | 
HT गापत्यान्वाहार्याहवनोयसम्यावसथोथषु प्राणपानव्यानोदानसखमानेवु हिरण्य 
गगन LH छष्ण सुप्रभा वणं; Baa: पावका गनिं वि्ल्यामानमुपचर्योर््वाधस्ति 
यगृध्वाधस्तिय क्समं गच्छतु खाहा । अहं वैश्वानरो yar लुहोभ्यन्न चतुर्विधं 
पचामि । अखद्ायां ब्रह्मणि म आमा निविष्टोऽख्तं जुहोमि । शिवोमाविशा- 
प्रदाहाय GAMA नारायणाय मनं मन्यं खाहेति इत्वा आपूय तृष्णीं gar 
afte: पिधाय । ween क्त्वा । waa दष्टिरसि दमे 
पापानमद्ताकत्वसुपागामिति हस्तप्रच्लनं Rat) प्राणानां aac 
रुद्रोमाविशन्तकस्तेनाऽन्नेनाऽऽप्यायख | 

अङ्गुमावः पुरुषोऽड गुष्ठं च समाधितः | 
ईशः सर्व॑स्य जगतः प्रभुः प्रोणाति विश्वभुक् ॥ 

इति दक्तिणपादाङ्गुष्े जलधारामासिच्य । उदयं वित्रमित्यादिनोपतिषेदिवि । 
अथ प्रणवेन अरतमाखरावयेदिवलयाह -आारभ्येल्यादिना ॥ १४॥ १५॥ १ ६ ॥ 

॥ १७॥ १८ ॥ १८ ॥२०॥२१॥ 
माढकयापि wad खावयोयमित्याह--सचचिन््ेति। ततः अचायां प्रापे 
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सायं प्रातरनेन होमविधिना भोज्यानि fa भजन् 
प्राणो न प्रमदोदरं प्रविशति प्राणाग्निहोवौ पुनः ॥ २३ 

इति तव षड्ङ्गषेदशास्त्राययुपहितसवविकारसङ्कमातुः | 
तनुरियमुदिता षिरिञ्च विश्वस्ितिलयरष्टिकरोह व्॑माला ॥ २४ 

इति जगदनुषक्तां तामिमां व्ण॑मालां 
न्यसत जपत भक्तया जद्वताऽभ्यर्चयौत | 
निरुपमकवितायुःकौतिकान्तीन्दिरापैः 
सकलदुरितदुःखोच्छित्तये सुक्तये च ॥ २५ 
दतीरिता सकलजगत्प्रभाविनौ 
क्रमोत्क्रमक्रमगणितागं मालिका | 
अभोष्टसाघनविधये च मन्विणां 
भकैन्मनुप्रतिपुटिताक्ञमालिका ॥ २६ 

मध्ये बद्यक्तरयोः सदबदवाग्बाय॑का निचन्द्रयुगे | 
प्रोक्त दथान्तरौयं करविराजौ च वारुषिग्रमुखाः ॥ २७ 
कश्चोचनयननासावदनान्धुगुदेषु विन्यसेदर्णान् | 
खरणुटितेरथ vali: कुर्यादङ्गानि षट् क्रमान्मन्वौ ॥ रट 

निविश्याऽ्तं इतं प्राणमननेनाऽऽप्यायख इत्यारभ्य अदायां ब्रह्मणि a आला 
निविश्चाऽ खतं इतं ब्रह्मारुमनेनाप्यायख इत्यन्तराप्याय्य aPalfe न्यसिल्वा 
BAST ॥ २२।२३ ॥ 

शाङ्ग ब्रह्माणं प्रत्याह --इति तवेति ॥ २४ ॥ 
सवान् प्रल्याह- इति जगदलुषक्तामिवि। waar awe: चकारो 

भेरुतवेन Ta । अतस्तेन मन््योगो न कार्य; ॥ २५॥ २६ ॥ 
wade लिपिमभिधाय सरसवतीदेवत्यं मन्ान्तरमाह- मध्य 

वद्यत्तरयोरिति ॥ २७ ॥ 

रङ्गानि षट् क्रमान्मन््ोति । वद दयाय नमः । वद fae खादहा । 
वाक् शिखाय वषट् । वादिनि कवचाय इम्। खाहा नेचत्थाय वौषय् । 
THAT इत्यङ्गेषु मन्तयोगः सचितः | रे' बोजम्। खहा शक्तिः! अच 
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अमलकमलसंस्था लेखनो पुस्तकोयत्- 
करयुगलसयोजा कुन्दमन्दारगोरौ | 
धतशशधरखश्डोल्ञासिकोटौरचड़ा 
भवतु भवभयानां भच्खिनो भारतौ वः ॥ २९ 

अक्चरलक्तजपान्ते जुहयात्कमलेः fad: पयोऽभ्यक्तीः 

चिमधुरयुतेः सुशुद्धरयुतं नियतात्मकस्तिलेरथवा ॥ ३० 

मारकोक्तविधिनाऽचराभ्बेजे शक्तिभिश्च विनियुज्य पुववत् | 
मोटमव वचसां ABT पुजये न् प्रथममङ्गमन्व कैः ॥ ३१ 
योगा war विमला ज्ञाना बुद्धिः ख\ तिस्तथा मेधा | 
vale छाभिर्माहभिरपि लोक्षेशेः प्रपूजयेत् करमशः ॥ ३२ 
दरति सिद्धमनुमनोजटदूरो न चिरादेव कविभवैन्मनस्वौ | 
जपहोमरतः सटावगच्छन् वनितां बागधिपरतिर्ीरषैण ॥ २३३ 

न्यासाज्वितं निशितधौः प्रजपेत् सहसख- 
asl सुखेऽनुदिवसं प्रपरिषेत्तथापः। 
तन्म्िताः पुनरयन्वितमेव वाचां 
fafgaaefaaat परिवत्सरेण ॥ २४ 

दयदयसै fadisa तोये रविबिम्बे प्रतिपय बागधौशाम् | 
जपतस्िसहसखसं ्यमर्वाक् कवितामण्डलतो भवेत् प्रभुता ॥ ३५ 
पलाशबित्वप्रसेस्तयोश्च Bast: खादुयुतेश्च होमः | 
कवित्वसोभाम्यकरः सखइलच्मोप्रदो रञ्जनक्षचिराय ॥ ३६ 
चतुरङ्गुलजेः समित्परसूनेज हयाट् यो मधुरवयावसिक्तैः | 
मनुजः समवाप्य धौविलासानचिरात्काव्यक्ततां भवेत् पुरोगः ॥ ३७ 

सुविमलनखद् माणिपादो मुदितमनाः परदूषणेषु मौन । 
इरिहरकमलोद्धबाङघध्रिभक्तो भवति चिराय सरखतीनिवासः ॥ 2 
वचसां महेश्वरोमिति माढकायामिव पोठसूतिंमन्त्ाविव्युक्तम् ॥ २८।२९ ॥ Re ॥ 
॥ २१ ॥ ३२ ॥२२॥ 

न्धासान्ितं निशितघोरिति बालया संह न्धसेत् जपेदपपानमपि ada 
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आदान्तप्रणवगशक्तिमध्यसंस्था 
वागभूयो भवति सरखखती च ङन्ता | 
नत्यन्तो मनुरयमो शसंख्यवणः 
संप्रोक्तो भुवि भजमानपारिजातः ॥ ३< 

ayaa भयुगमध्ये AIH तथेव रन्धाणाम् | 
विन्यस्य म < वर्णान् कुर्यादङ्गानि षट् करमादाचा ॥ ४० 

SASSI इरडसितडारेन्दु कुन्दावदाता 
वाणो मन्दस्मितवुतसुखो मोलिबडन्दुरेखा | 
विद्यावीणाख्तमयघटाच्चसरगादोप्हस्ता 
शुभालया भवदभिमतप्राप्नये भारतौ स्यात् ॥ ४१ 

दिनकरलक्ं प्रजपेन्म न्तमिमं संयतेन्द्रियो मन्ती | 
दादशसहसखकमधो सितसरसिजनागचम्पकजहयात् ॥ ४२ 

पूजायां पाश्वेयुगे ससंस्तता Maat च वाग्देव्याः | 
क्षैवलवाद्ययरूपे संपूज्याऽङ्गश्च शक्तिमिसतदलनु ॥ ४३ 
Tal मेधा श्रुतिरपि शक्तिः स्मल्याद्नया च वागीशो | 
सुमतिः खस्तिरिदहाभिर्माढभिराशेश्वरेः क्रमात् प्रयजेत् ॥ ४४ 

इति निगदितो बागौष्वर्याः सहोमजपाचना- 
विधिरनुदिनं मन्तो त्वेनां भजन् परिमुच्यते | 
सकलदुरितेर्धालच्छी यश्ोभिरवाप्यते 
परमपरमां भक्तिं प्राप्ठोभयव च मोदते ॥ ४५ 

कुर्यात् । ध्यानं च तदत् कुर्यादित्यथेः ॥ २४॥ २५॥ २३६ ॥ ३७ ॥ २८ ॥ 

अङ्गानि षट क्रमाद् वाचेति! र हं हृदयाय नमः इत्यादि MATE: | 

@ बीजम्। कौ शक्तिः। wenfes पूर्ववत् ॥ ३८ ॥ ६० ॥ 
हंसारूढा वायोति वाग भवे vara उक्तः। विद्यावोशेति। विद्या- 

पुस्तकम् । [ भसितहरदाखेन्दु' इत्यपि पाठः । ] संयतेन्द्रियो मन्तोति बालायोग 

उक्तः ॥ ४१॥ ४२॥ BRN ४४ ॥ 

मन्त त्वेनां जपत्रिति। दुरितमोे सिंहस्य लच्छास्तद्बोजस्व यश्ेऽज- 
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दति माटकाविभेदान् प्रजमन्मन्तदयञ्च afaaa: | 
प्रजपिदेनां स्तुतिममि दिनशो बाग्देव्यनुग्रहाय बुधः ॥ ४६ 

अमलकमलाधिवासिनि मनसो वेमल्यदायिनि ans | 
सुन्दरगाचि gms तब चरणाम्भोरुहं नमामि सदा ॥ go 

अचलात्मजा च दुर्गां कमला विपुरेति भेदिता जगति | 
या सा aaa वाचामोष्वरि सर्वात्मना प्रसीद मम ॥ श्ट 
त्वच्रणाम्भोसचयोः प्रणामहीनः पुनदिंजातिरपि | 
भूयादनेडमूकसत्वद्क्तो भवति देवि सर्वज्ञः ॥ ४९ 
मूलाधारसुखोद्तविसतन्तुनिभप्रभाप्रभावतया | 

विख्तलिपिव्राताडितसमुखकरचरणादिक प्रसोद मम ॥ ५० 
वण॑तनोऽखतवं नियतमतिभिवं्ितेऽपि योगीन्द्रः | 
निर्णौतिकरणदूरे वणयितं देहि देवि सामथ्येम् ॥ ५१ 
ससुरासुरमौलिलसन्मरिप्रभादौपिताङत्रियुगनलिने | 
सकलागमखरूपे सवश्वरि afafe विधेहि मयि ॥ ५२ 
GaAs वरदाभयचिङ्चारुबाहलते | 
कपंरामलदेह बागोष्वरि विश्रौोधयाऽऽशु मम चेतः ॥ ५३ 
चौमाम्बरपरिधाने सुक्ञामणिविभूषये मुदावासे | 
स्मितचन्द्रिकाविकसितमुखेन्दुविम्बेऽम्बक्षे प्रसोद मम ॥ ५४ 
विव्यारूपेऽविदयाविनाशिनि विदोतितेऽन्तरात्मविदाम् | 
गदे; सपयजातेरादयेमनिभिः स्तुते wale मम ॥ ५१५ 
विसुखि चयोखरूपे विपुर चिदशाभिवन्दिताङचरियुगे । 
चोच्चणपिलसितवक्त विमूरतिमूलात्मक्षे प्रसीद मम ॥ ५६ 
वेदात्मिक्षे निरुक्तज्योतिर्व्याकरणकल्पशिक्लामिः | 
सच्छन्दोभिः सन्ततङ्ग ् षड्ङ्गन्दरिे प्रसोद मम ॥ ५७ 

पाया योगः सूचितः ॥ ४५॥ 

ward चेति। मन्त्रान्तरेष्वपि सारखतेषु afar: । मन्तितम 
इति प्रतिश्लोकं armada: सूचितः। वाकसुत्रादिजपो ari बुघ इति 
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aaa जन्मस्यितिमहितधियां न लिप्यते दोषः | 

भगवति भक्तिमतस्त्वयि परमां परमेश्वरि nate मम ॥ ५८ 

बोधात्मक्षे बुधानां इदयाम्बजचारुरङ्गनटनपरे | 

भगवति भवभङ्गकरो भक्तिं भद्राथेदे प्रसीद मम ॥ ५६ 
वागौशौसवमिति यो जपाच॑नाइवनदत्तिषु प्रजपेत् | 

स तु विमलचित्तहत्तिर्देहापदि निदशुद्धमेति पदम् ॥ € ° 
इति श्रोप्रपञ्चसारे अष्टमः पटलः | 

ध्यानम् ॥ ४६- ई ० ॥ 

इति ओपद्यपादाचा्ंङते प्रपञ्चसारविवरणे 
Wea, Tea | 
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अथ प्रवच्यामि सुदुलभासिं विद्यां विशिष्टां विपुराभिधानाम् | 
या सा बिमेदाऽपि जगल्यवाघ्रविंशत्प्रकारा विदशभिवन्दा ॥ 2 

विमूर्तिसर्गा् पुराभवत्वातच्तयौमयत्वाच पुरेव देव्याः । 
लये विलोक्या अपि पुरणत्वात् प्रायोऽम्बिकायाख्िपुरेति नाम ॥ २ 

व्योमेन्दुवह्भयधरबिन्दुभिरेकमन्य- 
द्रक्ताच्छक्षन्द्रशिखिभिः सरमार्ध॑चन्द्रः | 

एवं ज्ञानशक्तिप्रधानान् मन्त्रान् अभिधाय क्रियाशक्तिप्रघानान् वेपुरान् 

मन्त्रान् प्रस्तौति- अधेति । बोजचयरूपेण तिभेदत्वम्। finned तु 

तदुगतबोजबिन्दादिभिः। अथवा सुलभा दुलंभा चाभिर्व्याभिरुचयारणं यस्याः 

सा तथोक्ता। तत्न केवला faa मकारान्ता विसर्गान्ता च सुवचा। 

बिन्दुविसर्गान्ता दुवेचा। कूटखष््मातौ वा सुदुरवाच्यौ मन्ाविति 
कृूटाकूटपक्चयोरपि पञ्चपञ्चप्रकारौ सिद्धौ । gaa 

आदिमादिमनादिच्र मध्यं मध्यममष्यमम् | 

अन्त्यमन््मनन्यच्च fagu शोघ्रसिदिदा ॥ 

इति न्यायेन कूटपक्ते अकूटपक्तेऽपि तिंशत्प्रकारलं faq: सवेषां 

तरिबोजाव्मकत्वेन तिप्रकारत्वं॑च सिदम्। विशिष्टमिति विद्यामेदमाह। 

अविशिष्टा get बाला। विशिष्टा हकारादिव्यज्ञनविश्टि। समेदानाभेव 

एतेषां मन्वा कुटाकूटलं सुदुर्वचत्रम् । आदिमादिमनादिं चः इत्यादि 

समानमिति सवषा टिशत्प्रकारलं fauna च fara पारायणमेदेन 

चाऽनन्तप्रकारत्रम् । पुनरपि मन््ान्तरयोगनि्मित्तं मेदमाह-तिपुराभिघाना- 

मिति। तिषुराः सछादिशरोरः विष्खादयः तेषामभिधानरूपां तत्तन्बन्तसंयोगे- 

aaa) प्रकारान्तरेण तरयच्िंशत्प्रकारत्वं॑तिप्रकारत्वं च सिद्धम् । 
पारायणमेदेन चानन्तप्रकारत्रमाह अस्या विद्यायाः -या तिषेदापोति। 

कादिद्टान्तात्तराद्यत्रेन रयिं शत्प्रकारेत्यथः ॥ १ ॥ 

विमू्िमन्तेषु विद्यासंयोग  उपपत्तिमाह faqalfa: पुरैव 
त्रधौमयतवं स्िदानन्दरूपत्वं गुणसाम्यात्मकत्वं वा ॥ २ ॥ 

सरमाधेचन्द्रैरिति। सकाररूपिणी शक्ति्य॑स्मिन् हकारे शिवे रमते स ह- 
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अन्यद् युशौतकरमावकमन्वमन्ते- 
बीजेरमौभिरुदिता विपुरेति बिदा ॥ ३ 
वागेश्वर्यातिशयदतया वाग्भवं वौजसुततं 
वैलोक्यक्लोभणसव शताक्रष्टिदं कामराजम् | 
शातं च्वेलापहरकविताकारकं मन्वमेतत् 
प्रोक्तं धर्मद्रविणसुखमोच्प्रदं साधकानाम् ॥ ४ 

नामेरथाचरणमाद्रदयथाच नाभिं 
quan इदयमित्यमुना क्रमेण | 
बीजेस्िभिन्य॑सतु इस्ततक्े च सव्ये 
sated दितयमप्युभयोस्तु तीयम् ॥ ५ 

मूर्धनि गुद्यद्टदोरमि नैवतितये च कण॑योरास्ये | 
अ'सदये च पृष्ठे कौपैरयोर्नाभिमण्डनले WAT ॥ ६ 

कारः सरः। मा शोः ईकारः! Wawa विन्दुरिति निष्कौलविद्योदारप्रकारः van 

व्यस्तविनियोगोलिर्वागैष्र्यति। धर्मेति समस्तविनियोगोक्िः। आदि- 
नाधदैवोगायतोविपुरमैख्यः WINS) वागूभवकामराजी steal । 
शातं वा शक्तिः ॥ 8 ॥ 

नाभेरधाचरणमिति। पोठमूरतिन्यासावाहनादि कराङ्गुलिन्यास व्यापक- 
लिपिश्रोकण्डादिन्धासानन्तरमिव्यथैः | तत्र॒ dene अआधारशक्तिमूल- 
प्रजत्यनन्त पृथिव्यग्धतार्णव रब्दौप रल्मर्डप कल्पक तर् श्ेतच्छलाणि दि 
विन्यस्य । valfe वरदान्तं दकिणकणीसपाश्वंकटिपादेषु । अधर्मादिकवां 

वामकर्णदिषु | इच्छा ज्ञाना क्रिया कामा कामिनो कामदायिनो रतिपरियानन्दा- 

aaa नव शक्तयः। नवशक्िन्यासानन्तरं नवयोनिचक्राखनाय नमः 

इति व्याप्य नवयोनिन्याषमाचरेत्! aaa: योवहयचिदुकेषु प्रथमः 
पर्यायः ! शङ्ृदयास्येषु दितीयः। eternity तोयः । अंसदयद्त्मु 
चतुथः ! कृ्परदयकक्तिषु vam) जानुदयन्धुष षष्ठः । पाददयगुद्येषु 

सघमः! पाशवंदयहृत्सु अष्टमः! स्तनदयकर्ठेषु नवम इति। gasieq- 
शक्किन्यासः। रे वामायै नमः! wae नसः! Der नमः! अम्बिकायै 
नमः। छतृत्रिकोणएरेखातये मध्ये qi इच्छाव ara fare इुनिकावै | 

१७ 
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वाग्भवेन पुनरङ्गुलीष्वथो विन्यसेच्च पुनरुकमार्गतः | 
अङ्गघट्कममुना विधाय तद्वतां विशद्धी विचिन्तयेत् ॥ © 

कोणबाद्यषु सध्ये च। war विषध्चैय gaa सर्वानन्दायै। कोणतितये 
मध्ये चेति। य॒नख्तुष्पोढन्यासः। रे af सौः ओओद्यारुपोटाय aa 
Tarawa नमः। लीं पूरेगिरिपोटाय नमः; । सौः कामरूपपोटाय 
नमः। इति शिरोललाग्हृदयगुद्येषु पोठन्यासः । 2" परायै । at अपरायै । 

सौः परापरायै। इसी; सदाशिवमदहप्रेतपद्यासनाय नमः। इति पोट- 
समश्टिमन्तेण व्याप्य । wenn न्यसेत्। T अण्डजे अङ्गजानन्ददेवि 

[-खोपादुकाभ्यो नमः इतोत्यपि कचिदधिकः] अदहिकरि आज्ञां पूजयामि नमः । 
रे परायै चोगुरुपादुकापडक्यै नमः । ज्ञी अपरायै ्ोगुरुपादुकापङक्तये नमः । 
सौः परापरायै. ओोगुरुपादुकापङ्क्यै नमः | रे' योञ्रनन्तनाधदेव खोअ्रनन्तनाथ- 

देवि ओशुरुपादुकाभ्यो नमः। एवमेव क्ती ओोश्रवतारनाथदेवओो- 

अवतारनाथदेवि चौोपादुकापञ्चेभ्यो नमः। सौः यीसिदनाथदेव खोसिदनाथ 
देवि योपादुकाभ्यो नमः इति fafa: ` at wat: तिपुरामैरवोमूतये 
नमः। इति मूर्तिन्यासः । 

तत आवाहनादिकम्। ततः करन्यासाङ्गुलिन्यासौ । तव्राऽङ्गुलि- 

न्यासे मध्यवीजस्यद्ृकारेण faqursaga: शईणानादिसूतिंभिः सडिते- 
रङ्गुष्टादिषु न्यसेत् हों ईशानमनोभवाङ्गु्ठाभ्यां नमः। ङं तत्पुरुष- 

ARTA नमः। दं अघोरकुमारकन्दपमध्यमाभ्यां नमः। हक 
वामदेवमन्मधानाभिकाभ्यां नमः) ङं सदयोजातकामदेवकनिष्ठिकाभ्यां नमः । 

पुनः wera सवागभवमष्यदोर्घेणऽङ्गुलिं न्यसित्वा। TT न्यसेत् । 
gi शोषणबाणाङ्गु्ठाभ्यां नसः । एवमेव द्रौ मोहन । लीं सन्दोपन । बलू 
तापन। सः मादनवबाणकनिष्िकाभ्यां नमः। इति बाणान् न्यसित्ला। 

gaa देहे fat ara म्रुलपुटितमाटकां न्यसिल्ला। ओोकण्डादिन्यासं 
कुर्यात् ॥ ५॥ & ॥ 

amaa पुनरिति! मृलवोजमध्यमनोजरीर्घानन्तरमिव्यथः। खें 
हसकलद्वां सरै दयाय नमः। हसकलद्ौ दसकलङ्की ea शिरसे 
wet! at waa ca भिखायै वषट् । दसं हसकलङ्धे इस्त 
कवचाय हं! हसकलङ्कीं wanagl wa Asana वौषट्! Tat: 
CARAS: दसै अस्त्राय फट् । पुनरुक्तिः पुनर्वचनम् । चशब्देन करयोः 
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श्रातासार्कायुताभां कलितश्शिकलारञितप्रां विनेवां 

देवो पूरये न्दुवक्तां विधतजपवटपुस्तकाभोव्यभोष्टाम् | 

asda बलिलसितविलग्नामख्कुपङ्कराज- 
न्यणडखद्यणिडिताङ्ञोमरुणतरद्कूलानुक्लेषां नमामि ॥ ट 

बाणदिन्ासाः सूचिताः 

विश्चदक्षेरिति। वैश्दयडेतुभूताचरतच्चविपञ्चनवाहच्यमतेष्वर्यदि रत्यादि- 

मूतयङ्वाणसुभगामा तादिभूषणन्यासाः waar da मूर्घाधारहत्सु 

मरूलवणेन्यासः | ea mace faguiv aa; इसकलङ्कौं 
विदययातच्वे्वयै त्रिपुरभैरव्यै नमः! ova: faareea तिपुराभमैरव्ये 

नमः। समस्तान्ते dae faguas नमः! नाभ्याद्यास्यान्तं 

युद्चादिभ्वूमध्यान्तं सूलाधारादिमस्तकान्तं पादादिमस्तकान्तं च त्न्यासः | 

पाद जानु TUNES Bay anaes । मूरधरुद्यदस्सु 
दक्िणवामोष्वेनेवेषु कणंदयास्येषु असदयष्र्ेषु कोपैरहयनाभिषु oer 

त्तिन्यासः । नवाठतच्तिन्धासो नवयोनिन्धा्चवत्। इखौः waded नमः | 
मध्यमान्ते योगेग्बयँ नमः। ta विश्वयोन्यै नमः 1 aR हृदय मूलाधारेषु 
इत्य खतेश्वर्यादिन्यासः । इख रत्ये नमः । मध्यमान्ते Mel नमः। Tat: 
मनोभवायै नमः। इति मूलाधारादिषु रत्यादिन्यासः! मूर्तय ईशान 
मनोभवाया मूर्धीस्यदुगुद्यपादनामभिः ऊर्ठप्राग्दक्चिणोत्तरप्िमवक्ताणां 
नामभिञ्च संयोज्य aq न्यस्तव्याः! wat ईशनमनोभवाय BW नमः। 

eal $शनमनोभवायोध्वेवक्गाय नमः। इत्यादि प्रयोगक्रमः । पुनरङ्गानि 
विन्धस्य मूर्तिन्यासवद् बाणन्यासं विधाय । ततः सरमगादिन्धासं ललाट 

श्वूमध्याद्य्टाधारेषु रे at बसु खी सः इति बोजे: सदह विन्यस्य । मूलाधारा- 

द्यष्टाघारेषु आं marfeetaga ब्रह्माखादया भ्रं aafesaga: axe: सह 
विन्यस्य । शिरसि स्ुलमन्त्रं न्यसिता। व्याप्य! अङ्र््यादिकं विन्यस्य । 

भूषणन्धासं विधाय । आताम््राकौयुताभामिव्युकतप्रकारेणए विशदधोः 

wares: | 
fat ललारभवू क्दयाचिदय नासादय MENSA द॑न्तदयास्येष स्वरान् 

गल करण्ड TST Wass पादबाइदय Hated पाणितलतत््डनाभिगुद्चोरुदय- 
जानुद्य Tees सिक्पादतलदय पादाद्धगुष्ठहयेषु कादिरान्तं काञ्च Gaa- 



१२२ यप्रपञ्चसारतन्तन् 

टां प्राप्य विशिष्टलच्णयुजः सत्सम्प्रदायाद् गुरो 
लंग्धा मन्तममं जपेत् सुनियतस्तच्चाधंलक्ञावधि | 
खादक्तैश्च नवे: पलाशकुसुमेः सम्यक् समिङंऽनले 

मन्ती भानुसदसखकं प्रतिडनेदश्वारिसुनेरमि ॥ € 

प्राणायानैः पविवीक्तततनुरथ मन्ती निजाधारराज- 
dima दिव्यरूपां प्रसुदितमनसाऽभ्यच्चैयित्वोपचारैः | 

कंटकद्नदुगुद्यङ्कर्डल दयम लिषु वललणत्तसषद्ान् न्यसेदिति भुषणन्यासः | 

अक्पङ्राजनुणडखङ्मण्डिताङ्गोमिति। ड कुमपङ्वच्छोभमानाभिः 
मु्डखगभिः उत्तमाङ्गदपाभिः खग्भिः शक्तिव्यापिनोसमनोभिमंर्डितशरोरा- 
मिति परावरध्यानकथनमेतत्। अथवा अक् अकारः खष्टा परः । तस्य पद्ध; 
arena: आभास इत्यर्थः | तेन राजन्तो मुण्डा कुण्डलिनो । तस्या; खग्वद्- 

विच्छित्रतया वर्तमानाः शक्तिभेदः मुण्डसखजः। तैरलङ्कतशरोरामित्यथंः | 

यथाश्चुतो aa: तस्िन् ue भाता््रेत्यनेनेव परादिरूपकथनं द्रटव्यम् । 

निष्कीलप्चकूटे IMEI वा देवो Bari षृङ्टादिषु 

पाशाङ्कुशशूलकपालधरा वा WUE ॥ 
सत्सम्प्रदायादिति। वैदिकादिव्य्थः। परप्रकाशनन्दनाधयीपादुकां 

पूजयामि । तथा परविमशौनन्द परमशिवानन्द कामेष्वयम्बा्ोपादुकाम् | 
मो्तानन्दकामानन्दाख्तानन्दा दिव्यौघः। दशः तत्पुरुषः अघोरः वामः 
सदानन्दः = falar उन्तमोहवानन्द परमानन्द सर्वन्नानन्द शाक्ञानन्द्- 
खच्छन्दानन्द सिदयानन्द गोविन्दानन्द् शङ्करानन्दाः खगुरुत्यं च॒ मानवौघः । 
इत्ययं वेदिकसम््रदायक्रमः | सुनियत इति । ब्रह्मचर्यादिमानिव्य्थः । तच्लानि 
तदर्धे च aan षट्तिंशदिवयर्थः | अनेन शदादिचतुषकूटान्तजपसंख्योक्ता | 
तच्छल्षावधोति wg तच््वाध॑लक्तावधोति षट्कूटादेरिव्यवगन्तव्यम् | 

चतुष्कूटान्तस्य omega) परमश्वारिऊः। अपिशब्देन सर्व्॑रापि 
Wait होमः सचितः । अथवा भानुसहखकमित्यनेन>ेव ada शताशहोमः 
सूचितः। भान्तीति भानवः षट् तिंगत्तछ्लानि चतुविशतितच्वानि etem- 
fara तत्सषटख्धकमिति fe तस्याधः मन्तीति काम्यहोभेषु 
तत्तत्कामनोचितबोजयोगः ॥ ९ ॥ 

प्राणायामैः पविवोक्ततवनुरिति। बेधकप्राणयामसुचनम् । मूलेन 
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Tea योनिमुद्रामपि निजयुदलिङ्गान्तरस्थां प्रदो 
भूयो द्रव्यस्तु शुद्धंररुणरुचिभिरिल्यारमेदाद्यपुजाम् ॥ १० 

वामादिशक्तिसहितं परिपूज्य पीदं 
तच प्रकल्प्य विधिवन्रवयोनिचक्रम् | 

योनौ निधाय कलं तथ मध्यगाया- 
Alaa तां भगवतो प्रयजेत् MAT ॥ ११ 

qe: पुरदितयवासवयोनिमष्य- 
सम्बद्धवङ्किवरुगेशसमाधरिताखि | 
देव्यच॑नाय सुनिभिरविंहितं पुरेव 
लोकषैऽतिदुलंभमिदं नवयोनिचक्रम् ॥ १२ 

रेचकां Gai च कला । कुम्भककाले alent प्रतिलोभेन जपन् । अकारलच्चे 

परे सवं संहरेदिति वणंबैधः। युनस्तन्मात्रापच्चौक्लतबोजानि पञ्चभूतस्थानेषु 

न्यसन्। सैः SET पञ्चौक्ततापञ्चोक्ततवोजानि एथिव्यादिस्थानेषु न्धसन् । 
तानि तन्माता संहृत्य । गन्धमात्राबोजं पादादिजानुपर्यन्तं तत् न्यसित । 

मूलमेक वारं जपन् । प्राणमायच्छन्। गन्धतन्मातं रसतन्मात्रायां dea! 

इतरा अपि mat यथाक्रमं संहरेदिति कलावेधः । पूर्वोक्तषड़ाधारयोगरूय- 

प्राणायामैः सवै संहरेदिति योगिनोकेधः। एवं प्राणयामतरयं wari 
प्राणयाममन्तैरेव व्युतुक्रमेण ष्टिः कार्येलयाह--अथ मन्त्ोति। दिव्यरूपा- 
fafa व्यापिन्यादिप्रभाभिव्यीपघ्ामिलय्थः। are अभ्यन्तरे च योनिसुद्रा 
बन्धनोया। अपीति भओद्याणजालन्धरडेचरोवन्धार्थः। इत्यारमेदिति । 

वच्छमाणप्रकारेशेत्यथं; ॥ १० ॥ 
वामादिशक्तिसहितमिवलयत वामादिशक्तिसादहित्यं नवयानिचक्रस्येत्यव- 

गन्तव्यम् । विधिवन्नवयोनिचक्रमिति। मध्ययोनौ मूलस्य अवशिष्टयोनिषु 
गायत्यच्तरत्यस्य दलेषु माढमैरववोजानां बदिर्माटकावैष्टनस्य चतुरे 

मध्यवोजलेखनस्व च सूचनं कतम्! यन्जीवादिवं तु सर्वत्र समानम् । 

तिपुरादेवी च far? कामेश्वरो च धोमदहि। तत्रः fan प्रचोदयादिति 

गायत ॥ ११॥ 
नवयोनिरचनाप्रकारमाह--वड्ेरिति । वागभवादिल्लमुपलक्षणं कामराज- 
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वामा ज्येष्ठा रीदविका साभ्विक्षेच्छा 
त्ानाभिष्या सक्रिया कुलिकाच्वा | 

प्रह्वी चान्या स्यादिषघ्नौ सदूतिः 
सर्वानन्दा शक्तयः स्यः क्रमेण ॥ १२ 

प्राङ्चध्ययोन्योः पुनरन्तराजते सम्पजयेत् प्राग गुरुपादपङ्क्तिम् | 

परराभिधानामपराद्ययाञ्च परापरराख्यामपि बागभवादिम् ॥ १४ 

तेनेव चाङ्गानि विदिग्टिशासु मन्तो यथोक्तक्रमतः प्रपूज्य | 

तन््ध्ययोनेरभितः शरांश्च संपूजयेत् पञ्चममग्रभागे ॥ १५ 

सुभगां at भगान्ते afd भगमालिनोमनङ्गान्नाम् | 
तत्पूवंकुसुमसंन्नां तदादिक्षे चाथ मेखलामदने ॥ १६ 

ब्राह्मी माश्व्वी कौमारी वैष्णवी च वारा । 
SEM चामुण्डा सचर्डिका चेति मातरः प्रोक्ताः ॥ १७ 

संपूज्य योनिषु च wart सचण्डि- 

कान्तं दकेष्वभियजेदसिताङ्गकायः 

तेभरवेः सह सुगन्धकपुष्पधपष- 

दौपादिकेभं गबतों प्रवरेनिवेदः ॥ १८ 

असिताङ्गाष्यो सुशुरपि चण्डक्रोधाद्वयी तथोन्प्रत्तः 
सकपालिभीषणास्यौ संहारश्चाष्ट भैरवाः कथिताः ॥ ve 

दूति क्रमा विहिताभिषेकः संपूजयित्वा द्रवियेगरंशच | 
जप्ताऽच॑यिलोक्कतयाऽथ इत्वा युञ्जीत योगाश्च गुरूपदिष्टान् ॥ Re 

TSR खच्छभूषो घरणिमयणडहे वाग्भवं aaa 

यो जप्यात्तदशंशं विहितंडइतविधिमन्वजप्राञ्चमादिः | 

maa परावरादिपडक्योः। wat यथोक्लक्रमत इत्यत्र मन्तरोल्ङ्गेषु 

सूलयोमो मध्यगीजदोघेयोगञ्ोक्तः ॥ १२॥ १३॥ १8 ॥ १५॥ १६ ॥ 

इति क्रमासेति। गुरोर्जपपूजादिक्रमासेत्ययैः । सहां दठतीया । 

डक्ञतयेति। कवलसुक्षतया न फलाकाङ्कयेत्यथ; ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ 

समस्तसाधनमभिधाय फलविशेषकामस्य समस्तव्यस्तसाधनं वदन् awa 
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काव्यैर्नानाथंहत्तेभुवनमखिलमापुरयेत् स खकौये- 
माराल्या fauna: पुनरयमनिशं Gat सुन्दरोभिः ॥ २१ 

रक्ताकल्पारुणतरदुकूलात्त वालेपहयो 
मीनौ भूसद्मनि सुखनिविष्टो जपेह्लचमेकम् | 
dist मन्त रतिपरतिमयं प्रोक्तहोमाबसाने 
योऽसौ RR स सुरमनुजैः सेव्यते पूज्यते च ॥ २२ 

ससुरासुरसिडयन्तविद्याधरगन्धर्वभुजङ्गचारणानाम् | 
प्रमदा मदवैगतो विकौर्णभरणाः खस्तदुङूलकषेणशजालाः ॥ २३ 
अतिदुःसमन्मथव्यथाभिव्य॑यितान्तःपरितापवैपिताश्चः | 
घनघममनलोयविन्दुमुक्ताफलसक्तोरकुचान्तवाइसूलाः ॥ २४ 

रोमाञ्चकञ्चकितगावलताघनोय- 
दुनतङ्गपीनकुचकुम्भनिपोडिताञ्यः | 
चीत्सुक्यभारपृथुवेपथदेद खिन्च- 
पादारविन्दचवलनस्वलिताभिघाताः ॥ २५ 

मारसायकनिपातदारिता रागसागरनिमग्नमूर्तयः । 
प्वासमारुततरङ्गिताधरा वाष्पपूरभरविद्धलेचणाः ॥ २६ 

मस्कारचितदोहंयाञ्जलिप्राता इरिणशावलोचनाः 
वाच्छिताथेकरणोद्यताञ्च तदृृष्टिपातमपि संनमन्ति ताः ॥ २७ 

धरापवरके तथा जपतु लक्तमन्य' मनं 
सुशुक्तकुसुमांशुकाभर णलेपनाव्यो वभौ | 
TAM वद्नादनारततयोचरेद्वारती 
विचिवपदपइतिर्भवति चास्य लोको वशे ॥ रट 

साधनक्रममाह-अच्छाभ इति। वामभवं लच्मेकमिति। तदादिकं 

मन्तमित्य्थः । होमः पालाग्ैरेव ॥ २१॥ 

बीजं want रतिपतोति । मन्त कामराजादित्वसुक्तम् ! दहोमोऽ्वारिज- 

दशांशः ॥ २२॥ 
मध्यवोजस्य चोभकत्वमाद-ससुरासुरेति अन्त्यं मनुभिति। अन्य 

बोजादिकं मनुमिलर्थः। इः स्त्रां हसकलदरलीं छौं wre: इत्येवं AAT 
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पलाशयुष्यै्मधुरवयाकतर्शमं विदध्यादयुतावधिं यः | 
सरखतीमन्द्िरिमाश भूयात् सीभाग्यलच्छोश्च स मन्तजामौ ॥ २९ 
वाजोकरञ्चादशमौवटोल्येः समिदरेविल्लभवप्रसूनैः | 
चिखादुयुक्तहवनत्रियाऽऽशु नरेन्द्रनारौनररञ्चनौ स्वात् ॥ ३० 
मालतीवङ्खलजेदंलदलेखन्दनाम्भसि घने निमच्नितैः 
Ral कुसुमकेडतक्रिया सेव चाशु कविताकरौ मता ॥ ३१ 
अनुलोमविलोममन्मध्यश्ितसाष्याद्वयुतं प्रजप्य मन्ती | 
पटुसंयुतया जुहोतु बाज्या नरनारौनरपान् वशे विधातुम् ॥ ३२ 
मघुरवयेण सह fas: फलेहवनक्रियाऽऽशु जनतानुरञ्चन | 
अपि सेव साधकसखधिदायिनो दिनशो विशिष्टकमलाकरौ मता ॥ 

खण्डेः सुधालतोत्थेस्विमधुरसिक्तैजहोतु मन्वितमः 
सकलोपद्रवशान्दं ज्वरापरख्लयप्रणोदनाय TU ॥ २४ 
Ge विल्वप्रसूनेसद्भिनवदले रक्तकद्नारपुष्पेः 
TAR बग्धजोवेरशुणसरसिजेरुत्पलेः ATITS: | 
नन्दयावतंः सकुन्देनपतशुकुसु मैः पाटलोनागपुष्पैः 
खादक्तीरिन्दिराये प्रजुहत दिनशः सपिषा पायसेन ॥ ३५ 

मूलाधारात् स्फुरन्तो शिखिपुरपुटबोतां प्रभां विदयुदाभा- 
मार्कात्तिन्सध्यगेन्दोः AISAAGA धारया मन्तमय्या | 
सद्यः सम्ययेमाणां विभुवनमखिलं तन्मयत्वेन मन्त 
ध्यायेन्मच्येत वेहप्यकदुरितजररोगदारिद्रादोषः ॥ ३६ 

aware: परिवारवर्णा;ः प्रतिबोजमतरापि प्रयोक्तव्याः ॥ २२ ॥ २४ ॥ २५॥ 
॥ २६ ॥ RON २८॥ 

समन््जापीत्यनुजपः सूचितः। aq दलद दलैः विकसद् दलरित्यर्थः। 
॥ २८ ॥२०॥२१॥ , 

प्रजप्य मन््रोति कमसाघधकयोरपि प्रयोगः खचित: ॥ २२ ॥ ३२ ॥ 

Gag मन्तोतम इत्न्वोजादित्वम तयोगे वा सूचितः ॥ २४ ॥ ३५ ॥ 

पूर्वस्चितान् योगानाह--सूलाधारादिति। शिखिपुरपुरेषु दिरादल्या 
मन्तरन्धासं बहिरषटदले Antena GU दलेषु अष्टवर्मयोगं भूपुरे मध्यम- 

बोजयोगं बौजविशेषयोगं चाह-- मन्तो ध्यायेदिति ॥ २६ ॥ 
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वद्केविंम्बहयपरिहताधारसंस्थं समुदद्- 
बालार्काभं खरगणसमा्वैष्टितं वाग्भवाख्यम् | 
वाणा खौयाददनङ्कुहरात् सन्ततं निःसरन्ा 
ध्यायेन्मन्ती प्रततकिरणप्राहतं दुःखशान्त्यै ॥ BO 
त्पद्मस्ितभानुविम्बविलसट्योन्यन्तरालोलिितं 
मध्याह्ाकीसमप्रभं परिव्रतं वशं; कभादान्तकेः | 
ध्यातं मन्मधवोजराजमखिलब्रह्माण्डविक्लोभकं 
राज्येष्वर्यविमदिंनीमपि रमां Sal जगद्रञ्चयेत् ॥ इट 
Biter दादशान्तोदितशशधरविम्बस्ययोनी स्फुरन्तं 
संवीतं quasars मकारस्यितं बौजमन्यम् | 
ध्यात्वा सारखताच्छाखतजललुलितं दिव्यकाव्यादिकर्ता 
निलयं च्छेलापरल्यग्रहदुरितविकाराच्निहन्त्याशु मन्त ॥ ३< 

योनेः परिभरमितक्रुण्डलिरूपिणो तां 
रक्ताखतद्रवसुचा निजतेजसंव | 
व्योमसख्यलं सकंलमप्यभिपूयं तसि 
qldw AST वशयेद्निता नरांश्च ॥ Be 

गुद्यस्थितं वा मदनख asi 
जवासगं रक्तसुधां खवन्तम् | 
fafaea तस्मिन् विनिकेश्च साध्यं 

वशौकरोल्येव विदग्धलोकः ॥ ७१ 
वागवयोगमाह--वङ्कविम्बेति। षट्कोशेषु वाम्भवयोगमाह -- ध्यायै- 

न्मन्तोति ॥ ३२७ ॥ 
मध्यमवोजयोगमाह--ह्पश्चेति। योनि; षट्कोणम् 1 अव्र कोशषु 

ngage योन्यन्तरालोयितमिल्यनेनैव अन््बोजयोगमाह ॥ ३८ ॥ 

au fai योनिः षट्कोणमैव नवयोनिव । मकारखितमिति च्छेदः | 
ag मन्वोति। योनिष्वन््यवौजयोग उक्तः ॥ ३९ ॥ 

पुनरवैश्यप्रधानं रक्तवणध्वानयुक्तं बागभवयोगसाह--योनेरिति ॥ ४० ॥ 

मध्यमवोजस्य स्थानमेदेन योगान्तरमाद--गुद्यस्थि तमित्यादिना i seu 
१८ 
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we बौजमेन्दुकुन्दविशदं संचिन्तय faqs 
agat तयुसलकाच्चवलयां देवो मुदसतन्सुखात् | 
saa निखिलाच्चरं निजसुखेनाऽनारतसखोतसा 

निर्थान्तञ्च निरस्तसंखतिभयो भूयात् स aay: ॥ ४२ 
सङ्ल्ेपतो निगदिता बिपुराभिधाना 
विद्या सजापरहवना सविधानपूजा | 

सोपासना च सकलाभ्युदयप्रसिद्धा- 
बाणौरमा्चिविधये जगतो हिताय ॥ ४३ 

विद्येशो चिएुरामिति प्रतिभजैद् यो at जपेच्निल्यशः 
तदक्रादय नतनाथविशदा बाणौ सुदा निःसरेत् । 

सम्यच्या पनन्दिन ततयश्ःपूरा भवैदिन्दिरा 
Q ड धनो 2 

तस्छाऽसी प्रतियाति सर्व॑सुनिभिः संप्रा्थनोयं पदम् ॥ ४४ 

इति श्रोप्रपञ्चसारे नवमः पटलः | 

अन््यवोजस्य सकलयोगमितरबोजयोरपि उपलचणार्थमाह-- अन्यमिति | 

HBR ॥ ४२॥ 88॥ 

इति सीपद्यपादाचार्यद्लते प्रपञ्चसारविवरणे 

नवमः पटलः | 



दशमः पटलः | 
अथाभिवच्ये सकलप्रपञ्चमुलात्मिकायाः प्रक्ततेवंयावत् | 
aad तु साङ्गं सइताभिषेकं जपाचैनाग्ध' सकलाधसिश्चि ॥ १ 

घनवत्मक्तणगतिशान्तिविन्दुभिः 
कथितः परप्रक्तिवाचको मनुः | 

दुरितापहोऽसुखधर्ममोल्दो 
भजतामशेषजनरञ्जनच्तमः ॥ 2 

शक्तिः स्यादषिरस्य तु गायवौ चोदिता aaa: | 
बोधखरूपवाचो संवित्प्रोक्ता च देवता गुरुभिः ॥ ३ 

नैचकरणतैदिनकरमुवनविकारस्वराग्निविन्दुुजा । 
ata wera पिर्जातिविभिन्नेन चापि संप्रोक्ता ॥ ४ 

अधेच्छाशतिप्रधानां भुवनेष्वरोमाद--अथाऽभिवच्छ इति । सकलप्रपच्च- 
सरूलात्मिकाया इति। पूर्वा्निष्कीलविदयामध्वमबोजसारश्रूताया इत्यथः । 
अतोऽस्यास्तद्योगः सूचितः | 

अथवा सकलः प्रणवः TEAM! तख प्रपञ्चो विस्तारः 

विभूतिः यरित्यथैः। ad कामं वाक् च। एतेषामात्मभरुताया मध्वखायाः 

अरह्णतैरिलयेतेषाभेकौकेन समस्तश्च पुटितलं शक्तेः सूचितम् । यथावदिति । 

श्रनुलोमप्रतिलोमक्रमः aaa as लिति ¦ wey तत्तद्गोजदोषीदियोगः 

सूचितः। सकलार्थसिद्धा इति । प्रण्वयोगे are सीयोगऽथेस्य काम- 

योगे कामस्य TAA warns: सर्वयोगे सर्व॑स्य सिदिरितय्थ ॥ १। 

केवलस्यापि सकलपुरुषा्थं साधनत्वमाइ- दुरिताप इति ॥ २ ॥ 

बोधखरूपवाचौति | बोधरूपं परमातानं वक्ति प्रकाश्यतोति बोध- 

wera ब्रह्मालैकलविद्या निरूढा संविदिव्य्थः। गुरुभिः प्रोक्ेति । 

ओदुगौदिमन्तदेवताः सूचिताः ॥ ३ ॥ 
जातिविभिन्रेनेति । दयाय नम इत्यादिगुकतेनेतय्थंः। अपिना सव॑न्नादियोग 

eat इ वीजम् । ई शक्तिः ॥ 8 ॥ 
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अगनीन्दुयोगविक्षता fara हि ख््टा- 
स्ताभिर्विंलोमपठिताभिरिदं शरीरम् | 
yaaa त्वगख्गादियुतं समस्तं 

संब्यापेत्निशितधोविंधिना यथावत् ॥ ५ 
अन्लावु्मखमून् वादिषु afafag तासतांशचतुरवं गेवे 
ष्वेतानस्यम्यदस्तट्दति तदपि परेषु क्रमेणाऽवचिग्तय | 
संत्य स्थानयुक्तं चपितसकलदेहो ललाटसितान्तः- 
प्राश्चिव्याप्तदिसप्ताधिकभुवनतलो यातु मद्धावमेव ॥ & 

दिग्बन्धायनन्तरं भूतश्दिक्रममाह--अगनोन्दिति। अग्नीन्दुशब्दाभ्यां 
प्रक्षतिपुरुषावुच्येते योगस्तयोः सम्बन्धः । aa परापण्यन्तौतदथीदिरूपैण 

विक्षता faut वैखरोतदथेरूपैण eet fe aarq तस्मात्ताभिः सदं 
शरोरं awa तत्र amie संहरेत् । काथभिव्याह--प्रतिलोमपठिता- 
भिरिति! प्रतिलोमेन न्यस्ताभिरित्य्ः। शरौरस्य ageaa संहरगो- 
यत्वमाह--भ्रूताककमिति। प्रतिलोममटकान्याखेन वैखरोतदर्थत्मकं wa 

बिन्दुं मध्यमाबक्े aa dee बुद्ध्यैव aanfea संहर्तव्यमिल्याह-निशिवधी- 
रिति। विधिनेति) प्राणायामैरित्यथः। तत्र प्रथमप्राणायामेन विन्दं 
Bala नादे कारणे पश्यन्तयां विलापयेत् । दितोयेन नादं कारणं सामान्ये 

परायां wat | ठतोधेन शक्तिं शान्तौ इति विधिनेति सूचितम् । यथावदिति । 
नादादयन्तं GANSU TT: ॥ ५॥ 

प्रकारान्तरेण भूतश्दिमाह--अन्त्यावुखखिति) मूलाधार लिङ्म्रूलं नाभि. 

दय गल तालु sas ललाट मस्तकेष॒ दिचतुखचतुःपच्चपच्चपञ्चपञ्चपञ्चपोडश- 
दलानि पद्यानि अटपरह्तोगश्वराधिष्ठितानि स्मृत्वा तत्संहारेण खयं at 

भवेदिति ata: | 
तत्र FAT चलौ दलत्वेन Hat । तद्हलदयं एथिवोविकाराव्मकं a 

खादा लं खाति करिकागतण़यिव्यां विलाप्य । साऽपि लिङ्गमूलस्छदहसष- 

चतुदेलपद्मकणिंकागतापसु deat इत्याह--अन्त्याबुखखिति। ततापि 

दलालकाव्विकारान् पूववत् अपस gat ता अपि नाभिखवादिचतुदंलपञ्च- 
कणिंकाखतेजसि संहार्य इत्याह-- असून् वादिष्िति। तदपि वजः सविकारं 

द्गते पञ्चदले पवर्गके वायुरूपे संहा्य॑मित्याह-मलिपिषु तानिति । 
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मूलाधारात् स्फुरिततडदामा प्रमा सुच्छरूपोद्- 
गच्छन्ामस्तकमगुतरा तेजसां मूलभूता | 
सीषुख्नाध्वाचरणनिपुणा सा सविचरानुवद्धा 
ध्याता सदोऽखतमथ रवैः खावयेत् साध॑सोमात् ॥ © 

शिरसि निपतिता या विन्दुधारा सुधाया 
भवति लिपरिमयो सा afar Faraz | 
विरचयतु समस्तं पातितान्तश्च तैज- 
स्यनल इव छ्रतस्योदौपयेटात्मतेजः ॥ ८ 

अनेनैव क्रमेणोत्तरं पद्मचतुष्कं तवर्गायामकं पञ्चपञ्चदलं साधिष्टाटकं que 
Tenis खरात्नि ईश्वरात्मके संहरणोयमित्याङ- तांश्चतुरिति । एतान् असि 

fad विसर्गाकनोष्वर इत्यर्थः । ई्वरेष्र्याव्क दलपषोडशकमीष्वरे संहायै- 
भित्याह--अम्यद इत्यादिना । अमि विन्दौ । अदः विसर्गम् । बिन्दातमनि 
ईष्वरे विसगेदलं संडरेदित्य्थ;। aq दति टन्तखम्बन्धिन्यौकारे तदात्मक ईश्वर 

इत्यर्थः । एवसुत्तरत्रापि। सखानगुक्तभिति। प्रथमं संहारन्यासेन स्थूलं 

संहत्य पश्चादनेन योगेन canta स्थानानि deter: । ललाटख्ित इति । 
लला प्रक्ञत्यज्ञे तदभिन्रतया fad Ha: | अतोऽकाराघंस्येश्ठरस्य Wee 

Wen व्याप्तददिसप्ताधिकमुवनतलः संहृतसकलसंसारः स WETS प्रत्यगोश्वर तामेव 

यालिति शाङ्किंणो वचनमेतत् | 
ava स्थापकात dda तिरोधायकलवानुग्राहकत् Tate date सव॑ - 

शक्तित सर्वान्तर्याभिल सर्वात्मत्व सदानन्दचितुपणव्लरादयत्वानि Sawa: ख- 

Taya | सच्वरजस्तमःसाग्यबोजानि wade । शब्दादिपच्चकनिश्चयाः 

महतः । तचिश्चयकार्वल्राभिमानपच्चकम् अहङ्गारस्य । पडद्धविधशब्दपरिणाम- 

सामर्यमाकाशस्य | पञ्चस्य्रूपेण परिणामसामय्यं वायोः । अ्राकाश्वायुरूपा- 

Satna चतुर्विंधरूपपरिणएमसामध्ये तेजसः । तथा चतुविधरखपरिणाम- 

सामरथथमपाम् | सुरभ्यसुरभिगन्धरूपेण परिणामसामध्यै एथिव्याः गुणदयम् । 

पृथिव्यादोनामेवंविधगुणविभागमभिसन्धाय दिदलादिपद्यकल्मना क्ता इत्यव- 

गन्तव्यम् ॥ & ॥ 

ततो दिव्यङ्दख्ष्टिक्रममाह- मूलाधारादिति । अधिष्टानमेव मूलाधारः । 

प्रभा कुण्डलिनीमस्तकम् । मस्तकमपि घरब्र्मैव । तदेव ब्रह्म संविद्ूपिश्खा 
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dea चोत्पाद्य wwe 
तेजोमयं व्याप्रसमस्तलोकम् | 
GEM] शक्यात्मकमात्सर्परं 
तचिक्ृमात्मन्यथ संदधोत ॥ < 

yaa ae सार्धसोमो रविश्च मायिलात् । प्रणवश्युचारणिन gate 
सुषुरापश्चाखतपिण्डान् WA निरवव्यादिमन्तैव्ाप्य अन्तरन्यासेन शरोरं 
रचधेदित्यथः ॥ ७ ॥ < ॥ 

व्या्षसमस्तलोकमिति | व्यापिन्यादिक्रमेणए खरुपपरयन्तं व्याप्तमित्यथः । 

सङ्लयय॒शक्तयादकमिति। शक्तयात्मकत्वसिदये सामान्यपटले कथिता इह 

वच्यमाणाख्च न्यासाः सूचिताः | afasfafa । भूषणायुधादिन्यासः सूचितः । 

ad meat | पोटन्यासमूतिन्यासानन्तरम् अावाहनाद्यवगुण्ठनान्तं 

fama meant fa मूलेन करन्यासं क्रत्वा। मूलतदकच्तरमूल- 

तदङ्गनह्ञेवादिकम् अङ्गुलि विन्यस्य । aaa देहे fam व्याप्य । 

मूलपुटिवां ment विन्यस्य । शवतच्छन्धास शक्तिशोसन्नतिरित्यादिन्यास- 

बुसुक्ादिन्यास ओकर्टादिन्यासस््रलतदर्णः मूरघद्दयनाभिष॒ ख्ष्यादिन्यास शाक्त- 

तचछ्छन्धासादहोरातादिविलिङ्जपापरमास्प्रणवन्यासान् विधाय । अष्टमात्रया 

शक्तयाष्टाचरटणाङ्गन्धासवत् दशाङ्गन्यासाङ्ग्ादिकन्धासान् aati चतिपुरोलल- 

RAT भूषण्न्धासमाचरेत् | 

अथ आआवरण्न्यासः। st 3 द्धं fe ङ्गं इति बोजसहिता waar 

सूर्धादिषु भरूतस्थानेषु ऊध्वीदिवक्तेष च विन्यस्य । weaned ललाटवाम- 

efauney न्धसित्वा। त्रद्मादिचरयं सव्यकर्णस्यवामकरषु॒न्यसिला । 

गलसव्यस्तनवामस्तनेषु waar अपि विन्यस्य! wate ger वार्माशषु 

ब्रह्मादिकं न्यसेत्! यपुननौभिवामरदकिणोरुषु गायत्रयाद्यान् न्यसिलला । 

वामस्छिगाधारदक्तिणस्किनत त्रह्मादिकं न्यसेत्। हां हौं ह इति गायत्यादोनां 

fafa ¢ fe षुं इति ब्रह्मादोनाम्। एुनरलिकादिषु माढमेरवन्धासः 

सवीजः । पुनर्ध्यात्वा संपूज्य पुनजं पित्वा संयोगान् वच्छमाणन् न्यासानाचरेत् । 

गुखितयोग षड्ध्वयोग लवादियुतरःशि aaa तिथि करणन्याखयोग कुण्डलिनोदंस- 

हरिहरादिचतुःप्रणवप्राणापानयोः अहोरात्तमाससंवत्सरदेवाः सश्चुतयः खरा 

इत्यादियोग चतुर्दशण्योगाजपापरमात्मप्रणवयोगन्यासान् विधायाऽणयोगेन जधा 

बाद्यपूजां ङुयोदिति न्धासंक्रमः ॥ ९ ॥ 
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उदद्वाखत्छमाभां विजितनवजवामिन्दुखण्डावनड्- 
दोतन्ौलिं विनेचां विविधमणिलसत्कुश्डलां ware | 
हारगैषेयकाञ्चोगुणमगिवलयादयो fa चिवास्बराब्या- 
मम्बां पाशाङ्कुशे्टाभयकरकमलामम्बिकां तां नमामि ॥ १० 

धात् St स्तो रचरव्यापकार्थी पादयोऽश्वाद्यस्तत्प्रभावात्तयोश्च । 
सवे संरच्याऽथ सर्वात्मना यो व्याप्रोलयंशः Treat पाश्वाचौ ॥ १९ 
T स्यादात्मा FIT कुस्तनुर्वा भागाधेः स्याच्छोऽथवाऽऽहत्तिवाची । 
भृशचेदतान्यन्यथा चेच्छरौराण्याक्ृष्यात्मन्याहरेदङकुशाख्यः ॥ १२ 
स्मृते यथा संख्तिचक्रचङ्क्रमोद्धवाद्वनापायसमुल्वितादपि | 
वियोजयल्यात्मतनं नरं भयात्तथाऽभयस्याऽभयसंन्निता विभोः ॥ १३ 
सुख्याथेवाचौ वरशब्द् उक्तः स्यादाञ्किताथञ्च बराभिधानः 
qa त्वभीष्टं स्मतिमाचक्षेण ददाति योऽसौ बरदोऽवगस्यः ॥ १४ 

दौच्चाक्पने Ya रचयतु विधिवन्मण्डलं मण्डपे ag 
व्यक्तं gag aren विगुखितविलसत्कणिकं बणवोतम् | 
आवीतं केसरेष्वारचितदरिहराणंश्च मध्ये समाये- 
Qa माययाऽऽव्य कमलमथ बहिः प्रोक्तचिङ्केर्पेतम् ॥ १५ 
want af पड्ममध्यगतिकोणगां चेत्यथं; । aaa: सड विचिता- 

म्बराव्यामित्यन्वयः | अभ्विकामिति सुच्छध्यानसुक्तम् | तामिति परष्यानम् we ott 

पा र्त इति पाद्यः! अशू व्याप्ताविति sare: तयोनिंष्यब्ः पाथशब्दः 
स्यात् | तब्रभावात् सवै संरकेदिति । अरंशिन्याः wa: प्रभावादित्यर्ः | पाशवाचौ 

पाशसमारक इत्य; ॥ ११ ॥ 
अङ्कुग्ावयवा्य॑माह--अं स्यादिति । आढत्तिः पौनःपुन्यम् aq 

que इति शेषः! अन्यथा चेदिति तन्वथंपक्ोऽनूदितः ॥ १२॥ 

यथातथाशब्दौ यस्मात्तस्माद्थौ ॥ १३॥१४॥ 

वश॑वोतमिति। sack वच्यमाणप्रकारेण वीतमिल्य्थः। अवोतं 

केसरेषिति। मध्ये समाचैर्मध्ये मायासहितैः रिराः हरिर इलयेतेरर्थेः 

केसरेषु वेटितमित्य्थः। हरि $ इर ई इत्येवं लेखनप्रकारः। सध्ये 

qe! मध्ये दलमध्ये समायैरोकारसदितैः तैहैरिहरार्थेः अआवोत- 
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शत्याविःसाध्यमिन्द्रानिलनिक्छतिगवीजाभिवद्ं पुरोऽमे- 
स्तत्कोणोल्लासिमायं इरिहरविलसद्गण्डमेभिः समाय: | 
quarafed तचिगुणितमिति विख्यातमेतत् सुयन्तं 
स्यादायुष्यञ्च aa घनकरममितश्रप्रदं कौतिदञ्च ॥ १६ 
ल्ञेखाष्यां गगनां रक्तां च करालिकां AHA | 
मूघनि वदने दये Ta पदयोन्यसैत्तदङ्गश्च ॥ १७ 

गायतो न्यसतु 7 स्तने तु सव्ये asst पुनरपरे सरखतोच्च | 
aay a सरसिजसम्भवं qa TER पुनरपरासक शिवञ्च ॥ ec 

अलिकांसपाश्वैकु्तिषु पाश्व॑।सापरगलदत्सु च क्रमशः | 
Teen विधिवद्यसव्या मातरोऽष्ट मन्वितसैः ॥ १ 

सजथा विजया तथा faaraat चाऽपराजिता निलया | 
तदनु विलासिनोदोग्धूी साघोरा मङ्गला नव प्रोक्ताः ॥ २० 
एवं संपूज्य Ve तदनु नव घटान् wy वा कणिंकार्यां 
पवायेषु न्यसेत् काञ्चनरजततायोदुवान्माततिं कान् वा | 

fae) at माययाऽऽच्छमिति। तैहेरिहरारेः। अग्रे दलाग्रे मायया 
ईकारेणाऽऽबव्यं यथा भवति तथा आवोतमिति योजना । एतत्त्रयं षड्गुरित- 

दादशगुखितयोरपि समानम् ॥ १५॥ 

शतयाविःसाध्यमिति पूर्वस्ञोकस्य व्याख्या । शक्तिस्िकोणमध्यश्या BRT | 
तस्यामग्निविभाग आविभवघाध्यम् | लिखितसाध्यनाभेल्यथै; । साधककमेनासनो- 
Hanne लेखनस्योपलन्तणमेतत्। बोजानि शक्तिवोजानि। तत्- 

कोणोज्ञासिमायमिति । चिकोणकोणेषु दकारलेखनमुक्तम्। रभिः समा्यैरा- 
वैशटितमिति। हरि eck इति शत्तिकषेष्टनाद् afeafed acafead 

माटठकाच्षरे्ावेितमित्यः । aga मध्यमवोजं खलयुच्येन वेष्टयेत् । वश्ये 
शक्तया । wife: fear) कौतत्तावजपया। यन्तरजोवादिलेखनं तु aaa 
समानम् ॥ १६॥ १७॥ १८ ॥ 

बरह्माख्याद्या विधिवदिति । भैरवयोगः सूचितः । मन्तितसमैरिति। भां ai 
अं aq इत्यादिबोजयोगः सूचितः ॥ १९ ॥ 

नवश्त्तोराह--सजयेति। stat भुवनेष्व्थाखनाय नम इति dena | 
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एकं वा क्िंकायां सुमतिरथ विनिःक्लिप्य कुम्भं यथावत् 
संपूर्याऽऽवाहयेचिष्वमि विधिषु पुनवच्यमायक्रमेण ॥ २१ 
मधुना महता रैण साकं विधिना मध्यगतं प्रपूयं कुम्भम् | 
अभिवाद्य कलाः प्रषैष्टयोत प्रबराभ्यामथ तं नवांशुकाभ्याम् ॥ 

te ada यमदिक्प्रभवच्च दक्षा 
चौरेण बारुणमयो तिलजेन सौम्यम् | 
स्षौरदुचमंदशमुलकपुष्यसिड- 
क्वाथेन कोशनिहितानपि परयै ॥ २३ 

मूवेरैन्द्रं गोमयेनामि याम्यं जौरेणाप्यं सौम्यलद्धैव TAT | 
weaned सर्पिषा पच्च Fan: HST पूरणौयाः क्रमेण ॥ Ve 

गोमूवगोमयोदकपयोदधिघ्रतांशकाः कमात् प्रोक्ताः । 

एकार्धधातुसत्लादेक्षे सर्वाणि वा समानि स्युः ॥ २५ 

तारभवाभिरथग्भिः क्रमेण संयोजयेत् पञ्चगव्यानि | 
आत्माष्टाचचरमन्वैरथ वा योज्यानि पञ्चभिः पञ्च ॥ २६ 

यदयेककलथकृप्तौ विधिरपि पञ्चाशदोषधिकाधेः । 
पूरयतु पञ्चभिर्वा गव्येस्तोयात्मक्षेऽ्टगन्धाद्धिः ॥ २० 
अवोत्तरस्यां दिशि पड्जे च पलाशचर्मक्रथितेः पयोभिः । 
ATMA: कलशो यथावत् सुवैवस्त्ादियुतः ETE: ॥ रट 

दारेषु मण्डपस्य दौ द कुम्भौ सुशद्जलपु । 
संस्थाप्य च वसनायैः प्रवै्टयित्वा हि पुजनोयाः खु; ॥ र< 

ऊर्घन्द्रयाम्यसौम्यप्रल्यग्टिल्ु च भूतवणंकाः क्रमशः | 
saucy च पूरैवदङ्गानि पूजनीयानि ॥ ३० 

St सुवनेष्वरो मूर्तये नम इति alae: ॥ २० ॥ 

सुमतिरिति | एकखिनेव कुन्ेनेकङन्धधक्तयापादनसम् इत्ययः । यथाव- 

दिति पूर्वोक्तपूरणक्रमः सूचितः ॥ २१ ॥ 

नवघटपक्ते पूरणमाह-मधुनेति ॥ २२ ॥ २२॥ 

पच्चङ्गम्भपकतेपूरणक्रममाह- सूत्रेणेति ॥ २8 ॥ 

पञ्चगव्ययोजनप्रकारमाह कलशान्तराथै--गोमूत्रेति। सवौणि वेति 

१९ 
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गायवौ शतमखजे निशाचरोत्धे 
साविचौ पवनगते सरखतीञ्च | 
ब्रह्माणं इतसुजि वारुणे च विष्णं 

बीजेऽखे समभियजेत् तथेशमेशे ॥ २१ 
रक्ता TATRA AAS बुण्डिकाक्ञमालेऽजे | 
दधती प्राग्बोजस्ा गायती arena बह्मा ॥ ३२ 
अरिदरगदाजदस्ता किरौटक्षेयरहारसभ्िन्रा | 
निशिचरबीजसमुत्या सावितौ वरुणगस्तथा विष्णः ॥ ३३ 
टङ्ला्ञाभयवरान् दधतौ च वौज्णेन्दुकलितजटा | 
वाणो वायव्यया विश्षदाकल्पा asta ॥ २४ 
ब्रह्माण्यायासदहिरनन्तरं बासवादिकाशेणः | 

पृज्याः पृवप्रोकैरुपचारैः सम्यगिति निजेषटपतै ॥ २५ 
यदि नव कलशास्तेष्वथ संपूज्या मातरोऽष्ट दिकुक्रमशः | 
हल्तेखायाः get मध्यादिषु पञ्च Agata घटाः ॥ ३६ 

प्रथमं wast ततः कषायं दधि पश्चात् कथितं पयः कषायम् | 
अथ तेलकषायकौ मधल्य' दिजव्रचात् कथितं ततोऽभिषिञ्चेत् ॥ ३७ 

इारगकुम्भघ्ठतेरय सलिले; पुनरन्तरान्तरा सेकम् | 
कुर्यान्छुखकरचरणक्षालनमपि साचमादिकं मन्तौ ॥ ac 
विधिवदिति क्लताभिषेको atfanaaaga जपैन्मन्वम् | 
निजकर दत्तार्ष्याखुतजलपोषितभानुमत्प्रभोऽनुदिनम् ॥ ३९ 

VATA fa: ॥ २५॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २८ ॥ २० ॥ 

बोजेऽस्तरे समभियजेदिति। बीजानि त्रिकोणवहि्ठानि बेष्टनवोजानि । 
ag maar: पूज्याः । wey तिकोणकोशेषु ब्रह्मादिकं पूजनीयमित्य्थः । 

॥ २१ ॥ २२॥२२॥ SIU SAN Rs 

अभिषिकक्रममाह--प्रथमं छतजमिति ॥ २७॥ 

साचमादिकं सन्तोति। मन्ताचमनसुक्लम् ॥ २८ ॥ 

निजकरदत्ता््याखत इति । ae करे रभ्मिभिः सवंनाडदासा निःखताभि- 
रष्या्धतविभक्ताभिः आदित्यमर्डलपर्न्तं व्या्षाभिरादित्याय दत्तानि यान्य 
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भूत्वा भक्तिः सयमय दिनेशन्दुवेष्वानराणा- 
मेकं कुवन् प्रणवमनुना शक्तिबौजेन भूयः | 
आक्लष्याऽन्तवंहिरपि समाधाय FAT तजो 
जयप्यान्मन्तं ज्चलनहतशिष्टाच्नभुक् प्रोक्तसंख्यम् ॥ ४० 

अथ तु दविष्यप्राशौ नक्ताभौ वा जपेन्मनुञेवम् । 
परिपूर्णायां नियमितजषसंख्यायां समारमभेद्ोमम् ॥ ४१ 
जपादशां शं जडयादथाऽष्दरवयगडन्तौद्रछठतावसिकतैः | 
वणीषधीसिदजलाभिषेकं क्रत्वा दिजानभ्यवहारयेच ॥ ४२ 
ततोऽख प्रल्यास्त्वेवं जायन्ते जपतो मनुम् | 
अधिष्ठितं निश्यदोपं निसमिखं खहं भवेत् ॥ ४२ 
ततः क्त्वा जप्रह्ासं समुपासौत शक्तितः | 
युक्तात्मा निलययोगेन प्रागुक्तविधिनाऽचयेत् ॥ ४९ 

अभ्रवत्यविप्राङत्रिपविल्वनान््नां तर्कारिकश्ष्षकसैव्यकानाम् | 
प्रसारणौकाष्मरिरोहिणौनासुडम्बरौ पाटलिड्ण्डुकानाम् ॥ ४५ 

पलं Tae त्वथ HATS तेषान्तु भागः कथितः क्रमेण | 
एते; खतेनाथ जलेन चासौ संपूरणीयः कलशो यथावत् ॥ ४६ 

जलाद्धतानि तैरादित्यभावमापन्नैरादिल्येच्छया युनरपि were: पोषितः सन् 

सख्यमपि भानुवत् प्रम इत्यर्थः । अष्यंदानप्रकारसतु सौरपटले FEAT: ॥ २९ ॥ 

जपकाले ध्यानप्रकारमाह--भूत्वा शक्तिरिति । भूत्वा शक्तिः wafafa 

विग्रहध्यानसुल्म् | दिनेशेनदुवेश्वानरापण मैक्यं कुवन्नित्यान्तरं च्छध्यानम् | 

व्यापिन्धादिष्यानमाह--शक्िवीजेनेति। अन्तःखिततेजसयामकं तत् 

aa; शक्तिगीजजपसमये बुद्ध्यैव sae बहिरपि व्यापिन्धाद्यामना समाधाय 

जपेदित्यर्थः ॥ ४० ॥ ४१॥ 
अष्टमिदैयेरिति | प्रपञ्चयागोक्तरि्य्थः ॥ ४२ ॥ 

जायन्त इति क्डुवचनेन प्रतिभादिकमुक्तम् ॥ ४२ ॥ 

समुासोपेति । युच्जगादिल्य्ैः । योगो नाम परापरशहयक्यदारा पूरेभावः | 

योगिना वाद्पूजाः परित्यज्याऽन्तरेव पूजा काये त्याह--युक्लात्मेति । परेण 

ga; संयु एकीभूत भामाऽन्तःकरणं यस्य ख तथोक्लः। स नित्ययोगेन प्रतबम्- 
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प्रयन्दसेकाद्कविता शतायुरेधेन्दिावान् रहितश्च रोगैः । 

मासेषु जन्मसखभिषकतः स्यादुर्वोपतिमडनचु महापुथिव्याः ॥ ४७ 

अर्काभस्तेनसाऽसी भवति नलिनजा सन्तत किङ्करी स्था- 

Aun नण्यन्ति दृष्टया तमथ च घनधान्याकरुलं TATA | 

देवा faa adie विदधति फणिनो नैव दशन्ति एवाः 

सम्पन्नाः स्यः सपुच्ास्तनुविपदि परं घाम विष्णोः स भूयात् ॥ ४८ 

AMAT हरशरकलमायाहतं वङ्किगेह- 

इन्दुाखिप्राप्रमायं प्रतिविवरलसच्छक्िवदं बहिश्च | 

कोणदहण्डादण्डिविलिपिहरिहराबद्गगण्डं विलोमा- 

Wades कोर्यगाष्टोदरगन्छहरिचिन्ताश्मकं षडगुणाख्यन् ॥ se 

षडङ्गुलप्रमाणेन Tas कार्तरालिखित् | 
षडङगुलावकाशेन तद्दिश्च प्रवत्तयेत् ॥ Ye 

ब्रद्ययोगरूपैख | प्रागुक्तविधिना विधोयत इति विधिः क्रम उपकरण्जातं च सवे 

तेनाऽ्चैथेत् भ्रखतमयैितपयनतं व्धामैरुपद्ारेरन्तरेवाऽचेयेदित्यथ; ॥ ४४ ॥ ४४ ॥ 

॥ 8६ ॥ 8७ ॥ ४८॥ 

वदधरर्चनस्य पूर्वमेव विहितल्रेन इाऽविधैवलात् षड्युरितं संख्ल्ञाति-- 

शकिग्र्स्तति | शतिर्म्यस्था हक्ञेखा तया प्र्रस्तसाध्यम् | तस्यां लिखिवसाध्य- 

faad: । साध्यज्लेखनसुपलक्तण साधककर्मसेखनस्थापि। इरशरकलमायाः 

जो सीं Aare: Guad wie शक्तिगोजम् । aa ककौवोजेन पञ्चधाऽऽठत्तेनेका 

्राहतति; | एुनस्तदन्तराल एव श्रीबीजेन । तथैव तदन्तराले लं बोजेन । 

वह्किरेहदन्दाखिप्रा्षमायमिति। षट्कोणस्याऽवशिष्टांथे ई कारलेखनसुक्तम् | 

ग्रतिविवरेति। षट कोणान्तरालष्वित्यधं; । बहिरिति । दितोयवत्तृलाद् 

बहिरिव्यर्थः । कोरोद्यदिति। कोणशब्देन षट्कोणान्युच्यन्ते 1 शक्तिखोकामा 

विलिपयः; | efed सबिन्दुलम् | दण्डिनीजचयसूष्वैकोषतेये | अदर्िगोज- 

त्यमधःकोणतरये | wens षटकोखान्तरालषय्कं विवक्ितम् | विलोमाग्णै- 

वोवमिति । ढतीयदत्तान्तर्बाद्यभागयोः अनुलोमविलोममाटकाव्तैः afea- 

मिलयर्थः। विगता विलोभन गता aul अलुलोमगताश्च वर्णं विलोमार्णैः । 

ata एथिवोमण्डलदयं णुटितं वस्या्टोदरेषु कोणा गतदहरिचिन्ताग्मकां 

feg सिंहबोजं fateg चिन्तारल्नमिति विभागः ॥ ४९ ॥ 



दशमः पटलः १४८ 

बतलं तावता भुयस्तदहिश्च ठतोयकम् | 
मध्यवतलमध्ये तु इक्ञेखावौजमालिखित् ॥ ५१ 
दितीयवतलाशचिष्टमीषच्छिष्टषडखकम् | 
पुटितं मण्डलं बङ्करस्प्रशन्मध्यवतलम् ॥ ५२ 

इन्द्रागिर्तोवरुणवायौ शान्ताखकं लित् | 
षटसु कोणान्तरालेषु हल्लेखाषट्कमालिखेत् ॥ ५२ 
एकेकान्तरितास्तास्तु सम्बध्युरितरेतरम् | 
शिखाभिरन्तराभिस्तु बाद्याबाद्याभिरान्तराः ॥ ५४ 
मध्यवतलसंष्याया CAST: कपोलयोः | 
अधरे साध्यनामां साधकस्योत्तरे लिखेत् ॥ ५५ 
अनन्तरागिरियोः कमं साधकांशे समालिखेत् | 
SIMA: VERA: स्युवहिगभ॑वतलम् ॥ ५६ 
तदहि: शरमायाश्च कलमायाश्च तद्वहिः | 

लिखिन्मायां बिन्दुमतौ as: कोणेषु षट्खमि ॥ ५० 
वङ्कः कोणवये श्रौमत्पच्चौये वितयं लिखेत् । 
शक्तिशरी कामबीजानां सदण्डं साधकाय॑वत् ॥ ५८ 
वङ्कसतु वङ्किपक्नौये तान्येवाऽदर्डबन्ति च | 

ससाध्यनामवर्णनि स्पष्टनिषानभाचि च ॥ ५८ 

बाद्यरेखामन्तरा स्युवेर्णाः क्रमगता: शुभाः । 
तदहः प्रतिलोमाञ्च ता स्युलं खकपाटवात् ॥ € ° 
ततो विदितं भूमेर्मण्डलद्यमालिखेत् | 
महादिक् सिंहाण' चिन्तारलाश्रिताख्षकम् ॥ ९१ 

बहिः षोडशग्लाङ्ं शोभनं satay | 

एतद्यन्वं समालिख्य प्रद्ममारचयेत्ततः ॥ ६२ 
रुचिरं दादशदलं षट्विंशत्केसरोजज्वलम् | 

विहत्तराशिवीथ्यादौः पार्थिंवान्तच्च मण्डलम् ॥ ६३ 

अछ सलोकस्य व्याख्यानं -षड्ङ्गुलेत्यादि । वददिगेभवतुलमिति । गभवतुलं 



११४ यो प्रपञ्चसारतन्तम् 

पूर्वीक्ञलक्षणोपेत' शुभं टषटिमनोहरम् | 
एवं क्रते षड गुणिते मण्डले सुमनोहरे | 

प्रात् सङ्ल्प्य कलशमचयेत् सुसमाहितः ॥ ev 

अभ्यच्यं पीटं नवशक्तिकान्तमङ्गानि Tig च षट्सु भूयः 
गायवसाविवसरखतीश्च aes श्रौरतिपुष्टिसंज्ञाः ॥ ६५ 

ब्रह्याणमथ च विष्णं मडहेष्वरं धनदमदनगणनाथान् | 
अभ्यचयेत् षटखपि as: कोणेषु ase: क्रमशः ॥ ६६ 

रक्तामनङ्कुसु्मां कुसुमातुरां च 

निल्यामनङ्गमदनां मदनातुराख्याम् | 

मौरौ तथेव गगनां गगनस्य रेखां 
पद्यां भवप्रमथिनो शशिशेखराञ्च ॥ go 

एता दिषट् प्रतिदलं प्रतिपृज्य शक्तौ- 
Malwa यजतु Aland करमेण | 

इन्द्रादिकान् बहिरतश्च तदायुधानि 
संमृज्य पवविधिनाऽसुमथाऽभिषिश्चेत् ॥ ec 

योऽसुमचैयति मुष्यविधानं सिद्ध शक्तिरपि संजपहोमैः | 
स श्रियो निलयनं तिदशानां बन्दयतां व्रजति विष्णुसमानः ॥ €< 

इति शप्रपञ्चसारे दशमः परटलः। 
बहिवधा भवति तथा स्युरित्यधंः ॥ ५०-- ६8 ॥ 

षड्गुणितविघाने षट॒कोणन्यासे प्रथमं गायत्नयादिषट्कं न्यसित्वा एष्वेव 

कोशेषु ब्रह्मादिकमपि विन्यस्य शङ कपोल गल जलु स्तनपार््षु प्रादक्षिर्ेन 
रक्लानङ्गकसुमादिकां विन्यस्य मातुरुकमार्गेण न्यसेदिति ॥ ६५॥६६।६७।६८ ॥ 

इति ओोप्र्मपादाचार्य क्षते प्रपञ्चसारविवरणे 
दशमः Tee; | 



एकादशः पटलः | 
अथ वच्य संग्रहतो द्रादशगुखिताख्यमहायन्बवरम् | 
संपूज्य येन शतिं भुक्तेमक्तेव्रजेत्नरोऽनुभवम् ॥ १ 
व्यादल्यावोतशक्तिज्चलनपुरयुगहन्दसन्ध्यत्यशक्तया- 
वतं कोणात्तदुर्बीजकमनु च कपमोलात्तगायविमन्वम् | 
अगेव्यावोतमगंवंतमनुविगतेर्भपुराभ्याञ्च tal 
al चिन्तारत्कं दादशशुणितमिदं यन्तमिष्टायंदायि ॥ र 
पूर्वोक्त मानक्ुपघ्ा wat चितयं विलिख्य ठत्तानाम् | 
विलिखेटन्तवतलमनु शक्तं स्पष्ट विन्दुनिष्टानाम् ॥ ३ 

दादशमध्यमवतु लरेखाया बहिरालिेचच शक्तीनाम् | 
हरिवमवरुणधनाधिपदिक्तुदे दे च ताः क्रमेण स्युः ॥ ४ 
ईशाग्निनि्टंतिमरुतां faa विलिख्य भूयश्च | 
बौजान्तरालनिगतग्रुलाङ्कितकोरषट्कयुगमगेः ॥ ५ 
मण्डलयुगयुगलं स्यादस्प्रशदान्तरितवर्तुलं विशदम् | 
शक्तिं प्रवेष्टयेच् प्रतिलोमव्याहतिभिरन्तःस्थाम् ॥ € 

रविकोणेषु दुरन्तं मायां विलिखेदथाऽव बिन्दुमतोम् । 
एकेकान्तरितास्ताः WAT शक्तयश्च सम्बध्युः ॥ 9 

षड्गुणितविधानानन्तरं हादशगुखितविधानमाह-अरथ वच्छ इति i आद्येति 

पाठेऽयम्थंः | ओबोजप्रधानषड्गुणितपूजया प्रा्विभूतिः पुरुषस्य दुगाबोजप्रधानं 
रत्तायां प्रशस्तं विधानमुचत इति । ga: प्रणवयोगः॥ ? ॥ 

व्याहल्यावीतशक्तीति | प्रतिलोमस्व्याहृतिवेशटितमध्वशक्तीत्य्थः । कोणात्त- 

दुर्ीजकमिति। हादश्कोणानामवगिष्टांशे लिखितदुर्गावोजम् अन्तगेतांथे 
लिखितमायाबीजं चेत्यर्थः! कपोलयोर्गायच्रयत्तरइयं प्रतिलोमतो लेख्यम् । 

आद्धिवेषटनाद् बहिराम्नेयेनापि प्रतिलोभेनावोतम् अलुविगतवणेवैषटनं पूर्ववत् ॥२॥ 

अरस्य पद्यस्य व्याख्या-पूर्वोक्तेति। मन्नोति। स्यानशोधनादिमन्दन्च 

इत्यथै; । स्यटविन्दुनिष्टानामिति। स्टविन् वयवसंस्थानामित्यथेः ५ ३--७ ॥ 



१४५२ ओोप्रपञ्चसारतन्म् 

maa प्रतिलोमतः प्रविलिखिदङकः कपोलं बहि- 
हं हे चेव लिपौ afew रचयेद् भूयस्तथा विष्टभम् | 
वर्णान् प्रानुगतांश्च भूपुरयुगे सिंहाख्यचिन्तामणिं 
लिख्याद् यन्बमशेषदुःखशमनायोक्तं gu देशिकैः ॥ ८ 
बहिरथ षोड़शपतं हत्तविचिवं च राशिवोथिवुतम् | 
विरचय्य मण्डलं पुमरच यथोक्तं निधापयेत् कलशम् ॥ € 

आदावङ्गावरणमनु इक्ेखिकायाश्चतसरो 
AIT षोडश च विक्लतीदंन्दसंष्याः RAT | 
साधं भूयश्चतरूभिरथो षष्टिभिर्लोकपाले- 
वच्चादीरष्टममपि समभ्यचयेटुक्तिनसः ॥ १० 
कराली विकराली च उमा देवौ सरखतो | 
eat शचौ उषा लच्छी श्ु[र]तिः स्मृतिष्ठती तथा ॥ ११ 

WE मेधा मतिः कान्तिरार्या षोड़श शक्तयः | 
faarsigea: ast सिनौवालो कुडस्तथा ॥ १२ 
रुद्रवीर्यां प्रभा नन्दा पोषणो wig|Nr शुभा | 
कालराविर्महाराविभद्रकाली कमालिनौ ॥ १३ 

विक्ततिदरिडिमुश्डिन्यी aqui भिखणिडिनो | 
निशुम्भशुम्भमथिनौ महिषासुरमर्दिंनौ ॥ १४ 
इन्द्रासौ चैव रुद्राणी STITT TAT | 
नारौ नारायणौ चेव विशूलिन्यपि पालिनौ ॥ १५ 
अम्बिका वादिनौ चेव दाविंशच्छक्तयो मताः | 
पिङ्गलाक्तौ विशःलाच्चौ सख्धिवद्धिरेव च ॥ १६ 
TE खाहा खधाख्या च मायाभिख्या वसुन्धरा | 
विलोकधाच्ौ wast साविती विदशेष्वरौ ॥ १७ 

बदशेति। शक्तिवे्टनादु बहिरिल्य्थः। भूयस्तथा तिष्टुभमिति। 
प्रतिलोभेनेत्यधेः ॥ ८ ॥ ९ ॥ 

छक्ञेखिकाव्याञ्चतसख इति i EAST तदा्या्चतखेत्य्थः ॥ १०-२६ ॥ 
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सुरूपा TERN च स्कन्दमाताऽच्य तप्रिया | 
विमला सामला चेव अरुणी वारुणी तथा ॥ ec 
प्रक्तिविक्षतिः efe: fata: संहृतिरेव च | 
सन्धया माता सती इंसौ afeat वच्िका परा ॥ ve 
देवमाता भगवती देवकी कमलासना | 
विसुखोसप्सुख्यी च सुरासुरषिमर्दिन ॥ २० 
सुलम्बोदाष्यैशेष्यी च वहरिश्रा हकोदरी | 
रथरेखाद्नया चैव शशिरेखा तथाऽपरा ॥ २१ 
पुनगगनवेगाख्या वेगा च पवनादिका | 
भूयो सुबनपालाख्या तथेव मदनातुरा ॥ रर 
अनङ्गाऽनङ्मद्ना भुयश्चाऽनङ्गमेखला | 
अनङ्कुमुमा विश्वङूपाऽसुरभयङ्करौ ॥ २३ 
अच्तोभ्यासत्यवादिन्यो वज्रूपा शुचिव्रता | 
बरदा Sa वागौभौ चतुःषष्टिः प्रकौर्तिं ताः ॥ २४ 

इष्टा यथोक्तमिति तं कलशं निजं वा 
ya तथाऽऽप्नमपि शिष्यमथाऽभिषिच्चत् | 
आस्तिक्ययुक्तमथ सल्यरतं वदान्यं 
विप्रप्रियं कुलकरच्च पोत्तमं वा ॥ २५ 

विधानमेतत् सकलाथैसिहिकरं परं पावनमिन्दिरादम् | 
wg वश्यकरं रिपुं भुक्तिप्रदं सुक्तिफलप्रदञ्च ॥ २६ 
पाशाङ्कुशमध्यगया शक्याऽथ जपाच॑नडइतादियुतम् | 
वच्छे यन्वविधानं वेलोक्यप्रा्तायमानसिदम् ॥ २७ 

श्रतोविंधानमभिधाय तखा एव खायुघबोजयुटिताया विधानं वल्लुमारभते-- 
पाशाङ्कुिति। चतुरखहयाककमश्कोणं लिखित्वा कोणाष्टकगतणलुरेखा- 
इयशरजु प्रसारयेत् । यथा रेखाहयं मध्ये परसखरलम्नं ्ुद्रटुन्दुभ्याकारं भवति 

तथा waa दुन्दुभिमध्योभयभागयोः हत्तदयं विधाय बडिषठठत्तख्टदुन्दुम्यग्र- 
रेखादयादारभ्य Terra विरच्य ठत्तदयात् बदहदरम्बुजपुटितं 
घटं च रचयेत् । इति यन्त्शरोरनिमौणप्रकारः ॥ २७ ॥ 

Re 
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अष्टाशात्तागैलाविरलयवरयुताचपूवंपाश्चा्यषट्कं 
कोट्रोयत्खाङ्गसाष्टाचचरयुगवुगला्टाच्तराख्यं sey | 

मायोषैतात्मवुग्मखरमिलितलसतक्षेसर साष्टपवं 

पद्यं तन्मध्यपङक्िचितयपरिलसत्पाशत्यङकुशाणम् ॥ रट 

पाशाङ्कुशादतमनुप्रतिलोमकैश्च 
वर्थ; सरोजघुटितेन घटेन चापि | 
आवोतमिष्ट फलम द्रघटं तदेतद् 
यन्वोत्तमं fafa घटागलनामधेयम् ॥ Ve 

प्राकरप्रह्यगगले इलमघ पुनराग्नेयमास्ते चं हयम् | 

Sqrat sad नेकंतगेषे et दिपडक्तिशो विलिखेत् ॥ ३० 

विलिखेच कणिंकायां पाशङ्कुशसाध्ययुतां शक्तिम् | 

अभ्यन्तराष्टको्ेष्वद्गान्यवशेषितेषु चाऽष्टार्णी ॥ २१ 
Mey षोडशसथ षोड्णवं' मनुं तथा मन्त | 
पद्मस्य केसरेषु च वुगखरात्याजिरतां तथा मायाम् ॥ ३२ 

wang दलेषु विशस्विशः कणिंकागतान्त लान् | 
पाशाङ्कुशबोजाभ्यां प्रवेष्टयेद्ाद्यतश्च नलिनस्य ॥ ३३ 
तवात्तरलेखनक्रममाड --अष्टारेति । अगंलशब्देन दहत् कोषाष्टकसुखते | 

तेष्वाविर्भवतां हलहयदवदरे; युतानामचां पू्व॑षट्कं w out feats छ. 

इत्यादि 1 ume न्नः a द्वो च्वौ w a safe: कोष्टोद्यदिति । 

चतुर सखसस्बन्धाटकोषेषु अङ्गानि तदनन्तरकोष्ठेषु पाशद्यष्टात्तरम् । तदनन्तर. 

कोषेषु काभिन्यायष्टाक्षरम् | तदनन्तरकोष्टदन्देषु दुन्दुभ्याकारेषु युगला्टात्तरं 

सोड्षणा्टात्तरमिल्यधं; । afar कणिकावदहिरित्यथंः । मायोपेतालयुग्म- 

स्रमिलितलसतक्षेसरमिति। माया ई। आसा Pat मायोपैताकना 

युग्मखरेण वेत्यथ: । तत्र युग्मसखरा दलमूलग्रन्थिषु लेखनीया; । wae 

हकारसकारौ aaa मायेति लेखनप्रकारः। पञ्चवाद्ये पाशाङकशाठतिः। 

इष्टं फलं भद्रं घटयतोतिदष्टफलभद्रघम् ॥ २८ ॥ २९ ॥ 

प्राक् प्रत्यगिति व्याख्यानम् ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 

तथा मन्तीति यन्तरजोवादिसूचनम् ॥ २२ ॥ ३२॥ ३४ ॥ 



एकादश! पटलः १५१ 

अनुलोमविलोमगतेः प्रवेषटयेदच्चरेश्च तद्याद्ये | 
तदनु घटेन सरोजस्थितेन तदक्तकषीऽम्बजञ्च लिखेत् ॥ ३४ 
विन्द्न्िका प्रतिष्ठा atest पाशबौजमिति सुनिभिः। 
निजमूदहनाप्यायिनोशशधरखण्डान्वितोऽङ्कुशो भवति ॥ ३५ 
पाशश्नोशक्तिस्मरमन्मथशक्तौन्दिराङ्शाश्चेति | 
एकं कामिनि tia ठदयमपरं विहा्टवण स्यात् ॥ २६ 
अथ गौरि रुद्रदयिते योगेप्रवरि सकवचास््रहदितयैः 
बौजादिकमिदसुक्तं शाक्तेयं षोड़शात्तरं मन्वम् ॥ २७ 

इति क्तदलसुभूषितमतिरुचिरं लोकनयन्चित्तहरम् | 

क्रत्वोजज्वलमथ मण्डलमपि प्रीटादयं पुरेव परिपूज्य ॥ ३८ 
Gara: काथेरेकेनपूय पूजयेत् कलशम् | 

CAGE मादसुरेशदिकौ सकुलिशादौ ॥ ३९ 
एवं संपूज्य देवौ कलशमनु शुभेगन्धपुष्मादिकेस्तां 
द्ध्याज्यच्चौ द्रसिक्तैस्विशतमय पृथग् दुग्धवीरुत्छमिदधिः। 
Sal द्वा सुवर्ण शुकपशुधरणौद्तिणाथ' दिजेभ्यः 

संपूज्याऽऽचार्यंवयं' बसुभिरमलघीः संयतात्माऽभिषिद्ेत् ॥ se 

इति क्तकलशोऽयं Fae येन पंसा 

स भवति करिरेनं निल्यमालिङ्गति at । 
धनदिनरजनोगेस्तुल्यतेजा महिना 

निरपमचरितोऽसौ Seat स्यात् पुरोगः ॥ ४१ 

निजभूः ककारः ॥ ३५ ॥ २६ ॥ 

बोजादिकमिति शक्तिबीजादिकमित्यथंः ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ २९ ॥ ४० ॥ 

इति कतकल्ोऽयमिति। इं क्त.7ल्योऽयमाचार्यो येन साधकेन सिच्यते 

at इत्वर्थः ¦! अन्त्मौविश्यर्थत्वात्। अथवा इति sa aa: भवाहितः 

कलशो यस्मिन् घटे स तथोक्तः। कलाः शेरते यस्मिन् परे संविद्रूपे तेजसि 

स कलशः। इत्यं कतकालभोऽयं घट; सिच्यते खानि यैन पुसा स भवति 

कविरित्यादिक्रभेण योज्यम् । श्िष्यस्येव हभिषेककतुलम् । wag तैन 

HAM करोति ॥ ४१ ॥ 



१५६ खो प्रपञ्चसारतन्तम् 

जपेच्चतुविशतिलच्मेवं सुयन्वितो मन्तवरं यथावत् | 
इविष्यभोजौ परिपृणसंस्ये जपे युनर्डमविधिविधेयः ॥ ४२ 
पयोदुमाणाञ्च समित्सहस्रषट्कं दधिचचौ द्रघ्रतावसिक्तम् | 
तिलेश्च तावज्जहयात्पयोक्तेदि जोत्तमानभ्यवडहारयेच्च ॥ ४३ 

गुरुमपि परिपृज्य काञ्चनादो- 
जंपतु च मन्तमयो सहखमावम् | 
भजतु च दिनशोऽसुमर्च॑नाया 
विधिविहितं विधिमादरेण भुयः ॥ ४४ 
dau निगदितो विधिरच॑नायाः 
Tat सकलसं ख्तिमोचनाय | 
aa धिये च यशसे जनरञ्जनाय 
सिद्ध्ये प्रसिद्धमहसोऽस्य परस्य धामः ॥ ४५ 

गजरगमदकाश्मीरेमन्ितमः सुरभिरोचनोपेतैः 
विलिङेदलक्षकरसालुलितेयन्ताणि सकलकार्याथीं ॥ ४६ 

राज्या प्रटसंयुतया सपाशशक्यङ्कुशेन मन्तेण | 
सादक्तयाऽभिजुह्धन् निग्युवंश्ौमथो वभौ वशयेत् ॥ go 

एभिविंधानेर्भवने्वरौ तां समच्य सिद्ध्ये तु जपंश्च मन्त । 
स्तुलयाऽनया स्तीतु सदा समय्प्रीलये समस्तात्तिंविभञ्चिकाया; ॥ ४८ 

सुयन्तितो नियतः । मन्तवरं यथावदिति । प्रणएवादित्वम् अतिहुतल्वादि- 
वजनं चोक्तम् ॥ ४२।४३२ ॥ 

जपतु च मन्मथो सहसखमात्रमिति नित्यजप उक्तः । विधिविहितं ore 
विहितम् ॥ 8४६ ॥ syn 

यन््रलेखनद्रवयाख्याचशे-गजखरीति | खगमदः कस्तूरिका | at कुड. 
qaq मन्वितम इति द्रव्याणि संयोज्य qaa जपपूजादिकमुक्तम् ॥ ४६॥४७ ॥ 

इति समोरितविधानानन्तरं सकलदुःखनाशिनीं परसविद्रूपां शत्गिमचलया 
भक्तया सम॑ wal सुतिमपि पठेदिल्याह--एभिर्विधानैरिति। मन्तीति 
प्रतिश्चोकं बोजयोगः सूचितः ॥ ४८--७० ॥ 

इति ओोपद्मपादाचायं कते प्रपञ्चसारविवरशे 
एकादशः पटलः | 



एकादशः पटलः १५७ 

प्रसौद प्रपञ्चखरूपे प्रधाने प्रक्लल्यात्मिक्षे प्राणिनां प्राणसंज्ञे । 
प्रयोतं प्रभो प्रारमे प्राञ्चलि्तवां प्रक्तयाऽप्रतक्े प्रकामप्रहत्ते ॥ ४९ 

स्तुतिर्वाक्यवड्ा परदात्मैव वाक्य' 
पदं त्वक्षरात्माऽच्षरं तं महेशि | 

Wa त्वां त्वमेवाऽक्तरेस््वन्सयेस्तो 
ष्यसि त्वन्मयो बाकप्रहत्तियंतः स्यात् ॥ ५० 

अज{घोक्तजचोचचणाश्चाऽपि पर 
पर नाभिजानन्ति मायामयं ते। 
स्तुवन्तोशि at लाममी स्थलरूपां 
तदेतावदम्बेह युक्तं ममापि ॥ ५१ 

नमस्ते समस्ते शि बिन्दुखरूपे 
नमस्ते रब[पर त्वेन तच्चाभिधाने | 
नमस्ते मच्छ प्रन्ने प्रधाने 
नमस्ते लहद्ारतच्लखरूपे ॥ ५२ 

नमः शब्द् रूपे नमो Braet 
नमः स्पंरूपे नमो वायुरूपे | 
नमो रूपतेजोरसाम्धःखरूपे 
नमस्तेऽस्तु गन्धात्मिक्षे Feat ॥ ५३ 
नमः शोवचर्मा्चिजिद्वास्यनासा- 
स्यवाक्पारणिपत्पावुसोपस्यर्पे | 
मनोवुटृध्यह्ङ्ारचित्तखरूप 
विरूपे नमस्त विभो विश्वद्पे ॥ ५४ 

रवित्वेन भूत्वाऽन्तरात्मा दधासि 
प्रजाश्न्द्रमस्त्वेन पुष्णासि भूयः | 
दइस्यगनिमूतिं' वहन्तयाइतिं वा 
महादेवि तेजस््रयं तत्त एव ॥ ५५ 



१४८ खो प्रपञ्चसारतन्म् 

चतुर्व्रयुक्ता लसहंसवाहा 
रजःसंथिता ब्रह्मसंन्नां दधाना | 

जगत् खुष्टिकार्यां जगन्माढभूते 
परं त्वत्पदं ध्यायसौशि त्वमेव ॥ ५६ 

विराजत्किरीटा लसच्चक्रशङ् 
बहन्तो च नारायणाख्यं जगत्सु | 
गुणं सत्वमाश्याय विष्ठश्ितिं यः 
HUA As Tifa देवि त्वमेव ॥ ५० 
जटावडचन्द्राहिगङ्ा विनेचा 
जगत्संहरन्ती च कल्पावसाने | 
तमःसंश्विता शुद्रसंज्ञां दधाना 
वन्ती Waar विभासि ॥ ५८ 

सचिन्ताचमाला सुधाकुम्लेखाधरा बौच्णार्धेन्दुराजत्कपर्टा | 
सुशुक्राशकाकल्पदेहा सरसखलयमि व्वन्मयैवेशि वाचामधीणा ॥ ५६ 

लसच्छङ्चक्रा चलत्खद्गभीमा 
नदत्सिंहवाहा ज्वलततङ्गमौलिः। 
द्रवहेव्यवर्गा qafagagt 
त्वमेवेशि दुर्गाऽपि सर्गादिद्टौने ॥ ६० 
पुरारातिदेहार्धमागा भवानी 
गिरन्द्रात्मजात्वेन येषा विभाति। 
महायोगिवन्दा महेशा सुनाधा 
मरश्यम्बिका तच्चतस्स्वन्मयैव ॥ ६१ 
लसत्वीस्तुभोद्धासिते व्योमनील 
TAM TUM ASAT: | 
Wei सव॑लोकेकनाथां fra 
तां महादेव्यहं त्वामवेमि ॥ ६२ 



एकादशः Wee: १५९. 

अजा द्रोडगुहानाक्तपोतीन्द्रकाणां 
महाम रवखापि fas age: | 
विभो मातरः सप्त तद्रूषरूपाः 
स्फुरन्यस्त्वदणा महादेवि ताश्च ॥ ६३ 

समुद्यदिवाक्षव्हखाभभासा सदा सन्तताशेषविष्वावकाशे | 
लसन्डीलिबदेन्दुसेखे सपाशाङ्कुशाभोत्यभीषटात्तहस्ते नमस्ते ॥ ९४ 

प्रभा कौतिकान्ती दिवाराविसन्धयाः 
क्रियाशा तमिखा क्ुधावुडिमेधाः | 
ufaaterfa: vata: ste alata. 
स्त्वमेवेशि येऽन्ये च शत्तिप्रमेदाः ॥ ६५ 

हरे बिन्दुनादैः सणत्याख्यशान्तेन॑म^तेऽस्तु भेदप्रभित्रैरभिन्ने | 
सदा स्पाताललोकाचलावििग्रहदौपधातुखरादिखङ्पे ॥ ६६ 
THA समस्तं समस्तखदपे समस्तेषु वस्तुष्वनुस्यतशक्ते । 
धरितस्धूलसुच्छखरूपे महेशि स्मृते बोधरूपरऽप्यवोधखरूप y eo 

मनोहत्तिरस्तु afad समस्ता 
तथा वाकाप्रहत्तिः सुतिः areas | 
शरोरप्रहत्तिः प्रणामक्रिया स्थात् 
प्रसीद AAS प्रभो सन्ततं मे ॥ ec 

ल्लेखाजपविधिमर्चनाविशेषा- 
नैतांस्तां स्तुतिमपि निल्यमादरेण | 
योऽभ्यस्येत् स खलु परं भयञ्च गत्वा 
YE ag व्रजति पदं परस्य घाल: ॥ ee 

दूति इल्ञेखाविहितो विधिर्क्तः संग्रहेण सकलोऽयम् | 

योऽस्थि्नियतमना मन्तो योगौ wig स एव भोगौ च ॥ ७° 
इति श्रौप्रपञ्चसारे एकादशः पटलः | 



दादशः पटलः | 

अथ धियो मन्त विधिः समासतो जगड़्ताय प्रतिवच्यतेऽधुना | 
Dd Q 

सहाऽङ्गमेदैः सजपाच॑नाहतक्रमैः समभ्युद्धरणाय दुगतेः ॥ 2 

वियत्तरीयस्तु विलोमतोऽनलप्रदौपितो वामविलोचनान्वितः 

सचन्द्रखण्डः कथितो रमामनुमनोरथावाप्तिमहासुरदरमः ॥ २ 

षिभंशुण्छन्दसि चोदिता faaq 

समीरिता भ्रौरपि देवता पुनः 
दगृल्तिकणं नमनुखरानला- 
न्वतेन aise विहितं षडङ्गकम् ॥ २ 

भूयाद् भूयो दिपद्माभयवरदकरा तप्नकातखराभा 

शरुभ्राभ्रामेभयुग्मदयकरघतकुम्भाद्ि सिच्यमाना | 

रतीघावद्मौलिविंमलतरदुकूला त॑ वालेपनाव्या 
पद्मात्तौ पद्मनाभोरसि क्रतबसतिः पद्यगा at भिये वः ॥ 8 

संटौचितोऽथ Tout मनुवर्यमेनं 
सम्यग् जपेन्निशितधौर्दिननाथलक्तम् | 

इच्छाशकिप्रधानमुवनेश्वर्यनन्तरं पुनरपि क्रियाशक्िप्रधानामेकबोजासमिकां 

पूवेविधानेषु saat च fad वक्तुमारभते ्रधेति । अथाऽनन्तरम् । कस्य । 

समासतोऽनन्तरम्। समासशब्देन सव॑त्ानुगम्यमानाः प्रणव शकतिवाक् कामाः 

सूचिताः। समासतः daca इत्यनेन सामान्यपटलोक्तन्याादि विस्तारः 

शक्तिवदस्यापि सचितः। सहाङ्गमेदेरिति। शक्तिकामयोगे वदृदोधयोगं 

वाकप्रणवयोगे तद्योगं wera । विनियोगमाह समभ्युदरणायेति | 

अघर्मनिःसखतादयो दुर्गतयः ॥ १॥ 
केवलस्यापि स्वैपुरुषार्येषु विनियोगमाह मनोरथावाभिरिति ॥ २ ॥ 

्मीरपि देवतेति। प्रणवादियोगे तदेवतानामुपसजं नलं far; सूचितम् । 

परमामसखरूपिणो ओद॑वतेत्यादिप्रकारेणए । शं बोजम् । ई" शक्तिः ॥ २॥ ४॥ 

सम्बग् जपेदिति। कामानुसारेण उक्तबोजयुटिततया जप oa! 
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अभ्यचयन्नहरदः थियमादशेण 
मन्तौ सुशुडचरितो रहितो वधभिः ॥ ५ 

जपावसाने दिनलछत्सहससंष्यः सरोजेमधुरवयाक्तैः | 
इनेत्तिलेर्वा विधिनाऽथ ded: समिदरेमन्विवरस्िभिर्वा ॥ & 
रुचिराष्टपवमथ वारिरूहं गणदत्तराशिचतुरखयुतम् | 
प्रविधाय पीटमपि aa यजेन्नवशक्तिभिः सह TATE ततः ॥ 9 

विभूतिसन्रतिः कान्तिः खष्टिः alfa सन्नतिः । 
व्युष्टिरुत्कछ्लशटिकबिश्च रमाया नव शक्तयः ॥ ८ 

AAU सम्यक् कलशे थथावत् समचनोया विधिना रमा AT | 
wat यथाशक्ति पुनगसस्तु तं सेचयेत् संयतमात्मशिष्यम् ॥ € 

ae: प्रथमाहतिरपि मू्तीभिचतुष्कनिधियुगेरपरा | 
शक्तयष्टक्षेन ASA चरमा ककुबोग्वरेः समभ्यच्या ॥ १० 

वासुदेवः RaW: प्रयुलश्चाऽनिरुडकः 
ZAR: सलिल्चेव गुग्गलुश्च कुरुण्टकः ॥ ११ 
वलाकौ विमला चेव कमला वनमालिका | 
विभीषिका मालिका च शङ्करो वसुमालिका ॥ १२ 

निशितधोरिति। तत्तदुबोजदेववानुसारेण ध्यानम् । अियमादरेण मन्तोति । 
तच्छेषतया ALTA जप उक्तः uy 

faaal विभिनेति। अग्निसंस्कायो विधिः। मन्िवरस्िभिरिति। 
SATAN: TR Fa इत्वा युनः मूलेन saa 

मिल्यक्तम् ॥ é ॥ 
रचिराष्टपत्रमिति । कर्णिकामध्ये यौवोजयोगो रुचिरत्वम् । तत्र यजेदिति । 

पीठमन्तः सूचितः! रमादधेति। मूर्तिपूजा सविता । यीं ओोदेव्यासनाय 

नमः। यीं ओीदेवीमूतेथे नमः। इति पोठमूर्तिंमन्तौ ॥ ७ ॥ 
रमाया नव शक्तय इति! तासु खोवोजयोग उक्तः ॥ ८ ॥ 

ara सम्यगिति। सूतिं हृदयकमले तदमेदेनैत्य्ैः । यथावदिति । 

ावाहनादिश्चोकेषु alfa सुद्रायोगश्चोक्तः। विधिनेति । विखम- 

पूजादिकसुक्तम् ॥ € ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ 

२१ 
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अनयैव च पुर्वसेवया परितुष्टा कमला प्रसीदति | 
धनधान्यसखद्धिसंकुलामचिरादेव च मन्तिणे रियम् ॥ १३ 
अम्भस्यरोजदयसेऽभितिष्ंस्विलक्लमेनं wats मन्तो | 
शरियं बिचिन्ाऽकगतां यथावद् दरिद्रताया भवति प्रसुक्तः ॥ १४ 
वसतावुपंविश्य केटभारेः कमलाहच्ततले तथा विलक्षम् | 
जपतोऽपि wag काड्कितार्थादधिको बत्रतो वसुप्रपञ्चः ॥ १५ 
जुदहयादशोकदहने सघ्रतेरपि तण्डलेः सकलवश्यतमम् | 

wafeuaa विमधुरेरपि duaeg राजकुलवश्यमपि ॥ १६ 
समधुरनलिनानां लक्लहोमादलच्छ्ो 
परिगतमपि जन्तं प्राप्रयाच्छीः समग्रा | 
धनविभवसखछदट्ध्या निल्यमान्नादयन्ती 
त्यजति न कस्णाद्रा तस्य सा सन्ततिच्ध ॥ १७ 

faa’ Tea निजभुवि मुखजो वद्ैयित्वाऽस्य gs 
पतेख्िखाद्युक्तैः कुसुमफलसमिद्धिस्ततः स्कन्धमेदैः | 
तन््लेमण्डलात् प्राक् सुनियतचरितोऽसा इता््रिमलात्मा 

रूपं पर्येद्रमायाः कथमपि च GAMA reat: ॥ १८ 
इद्यकमलवयंतः परस्तादसखतमनन्तयुतं ततश्च सिन्य | 
इतवहद्यितेत्यसौ रमायाः प्रबरधना्धिंभिरर्थितो हि मनवः ॥ १९ 

मन्तमेदेष्वपि aad पजेत्याह--अनयैवेति। मन्विणे सियमिति । 
तत्तच्न््ानुरूपां fatter: ॥ १३ ॥ 

प्रजपेच्च मन््ोति। सौ wala नमः इति मन्तस्य शतांश्जप उक्तः | 

चशब्देन तपंणादिकसुक्तम्। sana यथावदिति। अभयवरदकसभ्यां 

रत्ङ्म्धधरामित्यर्थ; ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

Aeneas: सकामेन प्रयोगः । खदिरानलेऽपि तैनैव कैवलेन वा । 

॥ १६ ॥ १७ ॥ 

aaa इति । ब्राह्मणस्यैव waa विधानेऽधिकारः ख्चितः ॥ १८॥ 

प्रवरधना्थिंभिरिति। सर्वपुरुषार्थेषु विनियोग उक्तः । ओं ओ बीजम् । 
स्वाहा शक्तिः ॥ १९॥ २० ॥ 
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eae स्याटषिण्छन्दसि सुमतिभिस्क्ता विराड् देवता च 
श्टवीपद्िनोभ्यां इृदयकशिरसौ विष्णुप्ा शिखा च | 
मेदोरेफाद्वदा्थै रमि च AAAI चाऽसं 
तारादययाभिर्नमोऽन्ताभिरपि निगदितं जातियुक्ताभिरङ्म् ॥ २० 
WIA पद्यनेवा कमलयुगवराभोतियुग्टोःसरोजा 

arf: प्रभाभिस्विभुवनविवरं भाखरा भासयन्तो | 
सुक्ताहाराभिरामोन्नतकुचकलशा रलमञ्चीरकाच्चौ- 
मैवयोरम्यङ्गदाव्या घतमणिमुकुटा मेयक्ष sade: ॥ २१ 

ध्यात्वैवं ियमपि पुवक्त प्रपोठे 
पचादौ प्रथममथाऽर्चयेत्तदङ्गः | 
अष्टाभिदेलमनु शक्तिमिस्तदन्ते 

लोकषेभेरिति विधिनाऽचयेत् ATA ॥ रर 
दौक्ञातो जपतु रमारमेशभक्तो 
aaa saad मनं नियता | 
स श्रीमान् बहधनधान्यसङ्कुलः स- 
न्धेधावौ भवति च वत्सरेण मन्ती ॥ २३ 

ति मन्जपाहतधीर्मघुरवितयैरयुतं Asad कमलैः | 
परिशुद्धमना न चिरात् स gana निजवाञ्छितमर्थचयम् ॥ २४ 
समुद्रगायामवतीथं नव्यां anwar पयसि faa: सन् | 
विलचजाप्याव्यतमोऽब्दमाचान्यन्ती adata विचारणीयम् ॥ २५ 

TAMA भगभेऽभ्यच्यं Tal ara 
तावद्वैल्वेखिमधुरयुकैवा wa: मोणेमाखाम् | 
प्रञ्चम्यां वा faaatias: शुक्रवारेऽच्छपुष्य- 

रन्येर्मासं प्रतिहतविधिवत्सरात् स्याद्वनाब्यः ॥ २६ 
अियमपोति। बोजविशेषयोगे ध्यानविशेषः सूचितः! अथवा ओोपति- 

ANA | अत्रापि ACTAT जप्तव्यत्वात् ॥ २१ ॥ २२॥ 
वत्सरेण मन्तोति | दशंशेन अष्टात्तरजप उक्तः ॥ २२ ॥ २४ ॥ 
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ताररमामायाः ओः कमले कमलालये प्रसौदयुगम् | 
बीजानि तानि पुनरपि समहालच्छा हदिन्दिरामन्वः ॥ २७ 

विभिस्त॒ saved शिरोऽपि स्यात् पञ्चभिश्चाऽथय शिखा विवशः 
विभिस्तथा aa चतुभि रस्तं gaa चिबोजापुटितेस्तदङ्गम् ॥ रट 

इस्तोदययदमुपाचरपङ्ल्जवुगादर्ण AACA 
येवेयाङ्गदहारकङ्कणमडहामौ लिज्व॑लत् कुण्डला | 
पद्मस्था परिचारिकापरिता शुक्काङ्रागांशुका 
देवी दिव्यगणाचिता भवदघप्रध्वंसिनो स्याद्रमा ॥ २९ 
aa जपन्मनुमिमं मधुरवयाकतै- 
बलैः फलैः प्रतिहनेदयुतं तदन्ते | 
अआराधयेदनुदिनं प्रतिबच्यमाण- 
मार्गेण दुगंतिभयाद्रडितो भवैत् सः ॥ ze 

श्रीधरश्च EMM वेकुरटो विश्वरूपकः | 
वासुदेवादयश्वाऽङ्गाबरणात् समनन्तरम् ॥ २१ 
भारतीपार्वतीचान्द्रौ शचीभिरमि संयुता | 
दमकादिभिस्तृतीयाऽलुरागाौश्चतुष्यंपि ॥ २२ 
अनुरागो विसंवादो विजयो वल्लभो Ae: | 
SU बलश्च तेजश्चेत्य्टौ बाणा महाथियः ॥ ३३ 
अनन्तब्रह्मपर्यन्ते; पञ्चमोन्द्रादिभिर्मता | 
चक्रपद्मान्तिकेः षष्ठौ वच्चादयेराहतिः शियः ॥ ३8 
संपज्येवं भरियमनुदिनं यो जपेन्मन्तमेनं 
प्रोक्तां संख्यां सइतविधिमप्युच्छितां प्राप्य wate | 
दिचादर्वागवनिपशुपुवादिभोगैः सख्द्खो 
वर्षादेहापदि च पदमप्येति निलयं स विष्णोः ॥ ३५ 

मन्तो भवैदिति। रल्नगभामन्वजपः सूचितः ॥ २५॥ २६ ॥ 
महालच््लोमन्तस्य यों बोजम् st शक्तिः । पूर्ववद्ष्यादि पोठमूर्ति्च ॥२७॥ 

॥२८॥ २८९ ॥२०।३२१॥२२॥२२॥२४॥३२५॥ 
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श्नौमन्तेष्िति गदितैषु भक्तियुक्तः 
श्रौसूक्तान्यपि च जपेद् यजेडुनेच | 
Gay प्रथमतरे खयं मुनिः खा- 

saat सुनय इमे भवन्ति भूयः ॥ ३६ 
आनन्दः कटंमञ्चैव चिक्तीतश्चेन्दिरासुतः | 
VAAN तदन्यासाखषयः समुटोरिताः ॥ ३७ 
आदो FRI छन्दोऽनुष्टप् कासि ठहत्यपि | 
तदन्ययोस्विष्टबास्यं परस्तादष्टक्षे पुनः ॥ ३८ 
अनुष्टबन्तये प्रसारपङक्तिण्कन्दांसि वे क्रमात् | 
Wt Bat देवते च न्यासाङ्गविधिस्च्यते ॥ २ 
मूर्धाक्चिकणनासामुखगलदोडदयनाभिगुद्धेषु | 
पायरुजानुजङ्ाचरणेषु न्यसतु TAR करमशः ॥ ४० 

सदहिरर्मयी च चन्द्रा रजतदिरण्यखजे हिरण्याष्या | 
अङ्गानि जातियुञ्धि aa च हिरण्यवर्णाह्यया तथाऽस्वं खात् ॥ ४१ 

अरुणकमलसंस्था तद्रजःपुञ्चवर्ण 
करकमलघ्तेष्टाभौ तियुग्माम्बजा च | 
मणिसुकुटविचिवालङ्कताऽऽकल्पजात- 
Hag भुवनमाता सन्ततं श्रौ; धिये वः ॥ ४२ 

आरभ्याच्छां प्रतिपदमथ प्राप्तदोच्तौ वियुक्त 
सन्वङ्गीमिस्तुविमलवासाः gates: | 
एकादश्यामथ परिसमाप्याऽकंसादसिकान्तं 

जापं मन्त प्रयजतु रमां प्राक्तनप्रोक्तपौट ॥ ४३ 
प्राकरणिकयोमन्वशेषत्ेन eat विनियुङ्क्ते -चोमन्तेष्विति । 

जयष्टोमादिकं cag सक्षत कार्यम् ! यजेदिति! पष्पाज्ञलिश्च काथं इत्ययः । 
खप्रधानतेनापि जपादिकं सक्तानां विवक्त॑सतेषारष्यादिकमाद- सक्गेष्विति । 
wi ओरित्यर्थः ! हिरण्यवर्णमिति wating कांसोऽस्मोति ऋक्शक्तिः । 
lanfad पञ्चदश्चीवकं aq] ॥ २६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ २८ ॥ ४० ॥ ४१॥ ४२ ॥ 

मन््ोति। nad ओवोजयोग उक्तः ॥ ४२ ॥ 8४ ॥ ६५ ॥ 
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पद्या सपद्मवर्णा परद्मस्थाद्रा च तपैयन््यभिधा | 
an saat खशप्राकारसंज्ञका चेति ॥ ४४ 
मध्ये दिशधिपराङ्गाहच्योरेतास्ततश्च वच्चादोन् | 
प्रयजेच्चतुरावरणं निगदितमिति सूक्तकल्यितं विधानम् ॥ ४५ 
अन्नघ्रताभ्यां जुहयादनुदिनमषटोत्तरं शतं मन्त | 
आवाहनासनाष्यंकमादययाचमनमधुपर्कसकानि ॥ ४९ 
वासोभूषणगस्धान् सुमनोयुतधृपदौ पमोज्यानि | 
सोदासनानि कुर्याद्वक्तियुक्तः पञ्चदशभिरय मनुभिः ॥ ४७ 

व्यस्तैरपि च समस्तैः पूजायां संयतात्मकः सिद्धा | 
पद्य विंल्वसमिदधिः पयोऽन्धसा सर्पिषा क्रमाज्जुहयात् ॥ ४८ 
एकैकं fafand दादश्यां भोजयोत विप्रश्च | 
मन्दारकुन्दक्ुसुदकनन्यावर्ताष्यमालतीजालयः | 
क्वारपद्मरक्तोत्पलक्षेतकचम्पकादयो ग्राह्याः ॥ ४९ 
ufefuafam निलयं सृक्तैसतेः सानकम॑णि | 
आदिव्याभिमुखो जप्याद् यावत्तावच AA ॥ ५० 
अर्चयेदिधिनाऽनेन दिनशो जुहयाचिशः। 
एवं करोति षण्मासं योऽसौ स्यादिन्दिरापतिः ॥ ५१ 
Segara नलिन नवनौतं विनिचिपेत् | 
सके सकिञ्चल्कोदरे पवान्तरालये ॥ ५२ 
पुनस्तत् wage gata विभावसौ | 
जुदयादन्ययाऽयर्चा शतमष्टोत्तरं जपन् | 

अष्टोत्तरशतं मन्तीति | Baral सप्तवारजपान्तेऽन्त्यस्य सक्तस्य fruafa- 

विवत्तिता। मन्तोति। प्राकरणिकमन्तेः सक्लत् सक्लत् प्रथमतो होमश्च 

सचितः ॥ 8६ ॥ ४७ ॥ 

व्यस्तैः समसेरिलयत्र व्यस्तेखतुरदंशभिः fala दत्वा ओगोजेन 
aqetaa वा गण्डुषोपचारादिकं aaa समस्तेन aaa प्रदच्तिणसुतिनम- 
स्कादान् विधाय शेषं Wasa कत्वा अन्तये चोदहासयेदिव्यथंः 1 पद्महोभेऽ- 
छोत्तरशतजपः | 
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चत्वारिंशच्छक्रवारैमंडहाश्रौ स्तस्य जायते ॥ ५३ 
MAMA सम्यगेकादश छ्रताहइतीः | 
षर्मासं Yam निलयं भुयात् प्रायो महन्दिरा ॥ ५४ 
सू्तीरेतेजपतु जुदहयादचयोताऽवगाहत् 
सिश्चेदक्ते दिनमनु तथा संयतस्तपयीत | 
संशुडात्मा विविधघनधान्याक्ुलाभ्यन्तरोऽसौ 
मन्तो स्वेभेवि बहमतः MAA खात् पुरोगः ॥ ५५ 
श्रौलच्छीवंरदा विष्णुमती च सवसुप्रदा | 
femme सखणंमालिनौ रजतसखजा ॥ ५६ 
समुवण्डा[ प्रभा] खण प्रकारा पद्मवासिनौ | 
पद्महस्ता Ways fat सुक्तापदादिका ॥ ५० 
अलद्ारा तथा gat चन्द्रा विल्वप्रिये्वरो | 
भुक्तिः प्रपर्वा सुक्तिश्च विभूलुद्धिसख्डयः ॥ ५८ 

तुष्टिः पुष्टिश्च धनदा तथाऽन्या तु धनेश्वरी | 
शश्र डा सम्भोगिनौ भोगदाची घाटविधाटक्षे ॥ ५९ 
दाविंशदेताः श्रीदेव्या ये मन्ताः समुदीरिताः 
तारादिका नमोऽन्ताश्च तेरर्वासु बलिं eq | 
तपंयेच महादेवो दिनादौ मन्तवित्तमः ॥ go 

नाभ्यक्तोऽव्यान्न नग्नः सलिलमवतरेन्न खपिदाऽशुचिः स- 
ज्ाऽभ्यञ्चान्नैव चाऽद्या्तिलरुहलवे कैवसेनेव दोषाम् | 
qa लिम्पेददेन्राऽन्तमपि मलिनः aa वित्वाम्बजन्य- 
द्रोणान्नो धारयेत् शै सुवमपि न हथेवाऽऽलिदेटिन्दिरार्थो ॥ ६१ 
पूववत् sate वा ख्॒ञान्यष्टोत्तरशतं जप्यानि ॥ ४८--५३॥ 
सम्यगेकादशेति | प्रणव व्याहृति प्राकरणिक मन्तायन्तलं मन्तस्योक्लम् ॥५४॥ 
मन्त्रो सर्वैरिति | ऋचः खोबीजपुटितलं होमतर्पणदौ aret alana 

चोक्तम् ॥ ५५।१५६।५७॥५८॥१५९ ॥ 
दिनादौ मन्तवित्तम इति । प्राकरणिकिमन्ाणाभेकं साङ्गः जानन्नित्यर्थः; । 
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सुविमलचरितः स्याच्छडमाल्यानुलेषरा- 
भरणवसनदेहो सुख्यगन्धोत्तमाङ्गः | 

सुविशदनखदन्तः शुद्धधी विष्णुभक्तो 
विमलरुचिरशय्यः स्याच्विरायेन्दिरार्थी ॥ ee 

दुष्टां कष्टान्ववायां कलहकलुषितां माग॑दुष्टामनिष्टा- 
मन्यासक्तामसक्तामतिविपुलक्षशाङ्गोमतिङखटदीर्घाम् | 
रोगातीं भोगलोलां प्रतिपुरुषचलां राजकान्तामकान्तां 
काका्नौमेकचारां Za |चकुसुमयुतां न स्पशेटिन्दिरार्थी ॥ ६२ 
शान्तः शप्वत्स्मितमधुरपूर्वाभिभाषो caret 
देवाचार्यातिथिदहनपूजारतः Gaara: | 

faa नियमनिरतः प्रयगाशासुखाभौ 
मन्तो वर्णाश्रमदटृरतिः स्याचिरायेन्दिराधीं ves 

श्रोमन्तभक्तः भितविष्णुटोच्चः drama fat: सुभौलः। 
खदारतुष्टो मितभाषणशी लोकप्रियः स्याचिरमिन्दिरा्थीं ॥ ६५ 

इति श्प्रपञ्चसारे दादशः पटलः | 
॥ ६ ०॥६१।६२॥।६२॥ ६४६५ ॥ 

इति योपद्मपादा चायते प्रपञ्चसारविवरणे 

दादश; पटलः | 



ANS: पटलः | 

अथ रमाभुवनेशिमनोभवेस्िएुट संन्नकमन्वमुदटौरितम् | 
सकलव्ग फलापियशस्करं जगति Teas कविताकरम् ॥ १ 
बोजेख्िभिदिंरुकतैः कुर्यादङ्गानि साधकः सिद्ध्ये | 
पव तरेरितयोर्बा दयोरप्येकं aga: प्रभजेत् ॥ २ 
नवकनकभासुरोवींविरचितमणिकुद्िमे सकल्पतरी | 
रल्वरवडसिंहासननिहितसरोरड समासीनाम् ॥ ३ 

आबद्रवबमुकुटां मणिकुण्डलोयत्- 
कफैयरकोमिरसनाद्यनपुराय्याम् | 
ध्यायेद्ुताजवुगपाशवराङ्कुशेु- 
चामा सपुष्यविशिर्खां नबडमवर्णाम् ॥ ४ 

चामरसुकुरससुद्कताम्बलकरङ्वाडिनोभिश्च | 
दूतीभिः समभिहतां पश्यन्तौ साधकं VASAT ॥ ५ 

लोक्षैप्वरो मिति fafa जपेच्च मन्व- 
मारिललक्षमथ मन्वितमो जपान्ते | 

क्रियाशक्तिप्रधानानाभेव केषाच्चिन्मन्वाणां विधिं वक्तुमारभते-अ्रथ रमेति | 
तन्न प्रथमं भुवनेशोपयक्ते प्रसुतायाच्िपुटाया विधानसुच्यते। विनियोगमाह- 

सकलेति । रमादितवे सकल वगंफलासिः | शक्तयादित्वे यशस्करम् । कामादित्व 

रच्ननदम्। वागभवयोगे कविताकरमिति द्रष्टव्यम् ॥ १॥ 

agifa साधक इति । विबोजसंयुतैः सामान्यपरलोक्तन्धारे रात्मानं टैवता- 

रूपत्वेन साधयतोति साधकः इति न्यासा; सूचिताः | मन्तविशेषाणामङ्कविशिषं 

सूचयति-पूवतरेति । पूर्वतरवच्छमाणकामवोजाङ्गानाभेकं वा कर्यादित्यथः। 

यदुबोजादिक मन्त्रस्तस्याऽङ्गनि कुर्यादिति भावः। संमोहन ऋषिः । 
गायती छन्दः । त्रिषुटाद्ेवो देवता । Watsi al ati कीं शक्तिः aaa 

स पीटमूर्तिपूजा । णि सूर्याऽऽदिव्या प्रभावतो इत्येता दूत्यः ॥ २॥ 

सन्तितमो जपान्त इति । ओदक्तसमिदादिहोभेषु मन्तस्य खरोगोजाद्यादिलः- 

RR 
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श्ीराजहक्चसमिधां सजवार्तवानां 
तावत् सहखसमितं मधुरेजहोतु ॥ & 

अङ्लच्छहरिगिरिसुताशवं रत्यज्ञजातै 
षट्कोणब्येनिधियुगयुतेस्तदहिर्माटभिश्च | 
Afra fey यजेल्ञोकपालैस्तदेतत् 
प्रोक्तं देव्या अपि gard: पूजनोयं विधानम् ॥ 9 
लच्छीगो रौमनसिशयवबीजानि क्रत्वा कलायां 
at वा बिन्दी तमपि गगने तच्च सिन्द्रव्णैम् | 
@al बुद्धा भुवनमखिलं तन्मयत्वेन मन्त 
देवान् बश्यानपि वितनुते किं पुनमेव्यजातीन् ॥ ८ 

य इमं भजते मनं मनसौ विधिना वा पुनरचैयेदिधानम् | 
स तु सम्यगवाप्य दृष्टमोगान् पररतस्तत्परमं शमेति धाम ॥ € 

सहृदयभगवसये टान्तरण्येधरार्णः 
सणिधरशिवधाणरिद्िटान्ता ध्रुवादयाः | 
गदितमिति घराया मन्वसुल्कषष्टधावौ- 
सुखसुतधनधान्यप्रापिदं कौर्तिदच्च ॥ १० 

ऋषिरपि वराह उक्तण्छन्दो नदश देवता धरणौ | 
मनुनाऽसुनेव च पदैः पोटाभित्रेन निगदितोऽङ्विधिः ॥ ११ 

सुक्तम् । [योगेष्वरोभिति वा पाठः] ॥२॥४।५॥६॥७॥ 

योगमाह- लच्स्लोगौरोति। कला ईकारः सर्ववौजानुगतः विशक्यासा । 

at वा बिन्दाविति। तां च कलां निविड़तेजोिन्दौ wert तं fas गगने 
नादे प्रभाङ्पे। तच्च गगनं सिन्दूरवणं शक्तितच्छं waa: । मन्तोति। ud 
मन्तवोर्यामतां प्रा इत्यथः । अथवाऽसुकं वश्येति कऋरमोत्क्रममन््मध्य 
योजयेदिति मन्तोश्दाथैः ॥ ८ ॥ ९ ॥ 

च्रियाशक्तिप्रधानायाः faa: खोबोजप्रधानायाः विपुटायाञ्च विधानमभिधाय 
इच्छाशतिप्रधानाया भुवो मन््माह--सदृदयेति । विनिधोगमाह--उत्क्षषटेति | 
ग्लौं FATT wateq प्रणवयोगे परमसुखदम्। कामयोरे स॒तदम् । 
RAMI घनधान्यदम् । SANT कौतिदमित्य्थः। षोढृाभिननेनेति । व्रिचतुखि- 
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सुख्याम्भोजे निविष्टारुणचरणतला श्यामलाङ्गो मनोन्ना 
चञ्चच्छाल्यग्रचुम्बच्छकलसितकरा प्राप्ननौलोत्पला च । 
र्न कल्याभिरामा मणिमयसुक्रुटा चिववस्वा प्रसच्रा 
दिश्यादिष्वम्भरा वः सततमभिमतं वल्लभा कैटभारेः ॥ १२ 

लक्तायता च सदशाश्डइतावसाना 
प्रोक्ता धराददयमन्वजपक्रिया खात् | 
सर्पिप्रता सुविमन्ेन पयोऽन्साऽख 
होमे विधिः सकलसिङ्धिकरः किलाऽयम् ॥ १३ 

पीठे विष्णोः पूजयेत् पूरवमङ्गभुवज्गाखप्राणसंज्ञेश्च भूतैः 
Treats: शक्तिभिः साकमाशापालेः geal संयतात्मोपरचारैः ॥ 
पुष्ये; प्रियज्ञोमधरवयाक्तेनीलोत्पलेवाऽपि तथाऽस्यैस्तेः | 
सहमानं प्रतिजु्नतः स्याद्गीर्गौमती शसक्रुलाकुला च ॥ १५ 
att पृथलशालिमञ्चरौ यो जुहोति मधरवयोक्तिताम् | 
निलयशः शतमथाऽस मण्डलाद्स्तगा भवति frat महौ ॥ १६ 

गोस्तु वारे निजसाध्यभूखदिलोडिताम्भःपरिप्रकमन्धः | 
पयोघ्ठताक्तं जुहयात् Asa दुग्धेन वाऽन्नेन दिनावतारे ॥ १ 

षरमासादृनुश्टगुवारमेष होमः 
सम्पन्नान् ससुपनयेदराप्रदेणान् | 
पवान् वा पश्युमद्षिष्टलुष्टपुष्टा- 
मिष्टामप्यनुदिनमिन्दिरां समयाम् ॥ श८ 
संकतेपतो हदथमन्तविधिर्धरायाः 
प्रोक्तौ हिताय जगतां रहितक्षमाणाम् | 

पञ्चदिदिव्णेः षोढ़ाभिनरेनेत्यथैः। ग्लौं वोजम् । खाहा शक्तिः। न्धासासु 
ग्लौबोजेन सह सामान्यपरलोक्ताः कर्तव्याः ॥ १०॥ ११ ॥ 

रक्तास्भोजं सुख्यान्नोजम् | ग्लौं थिवी मूर्तये नमः इति मूर्तिमन्तः ॥ १२ ॥ 
॥ १३॥१४॥१५॥ १६॥ 

गोसु वार इति । प्रयोगो वराहपटलोक्तक्रमेण द्र्टव्यः। तद्बोजयुतञ्च । 

॥ १७ ॥ १८॥ १६ ॥ 
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एनं भजव्रिति धरकमलाससदधः 
स्याद सिद्धिमपरव परां प्रयाति ॥ १६ 

अथ पुरुषार्थचतुष्टयसिद्धिकरौ मन्वजापनिरतानाम् | 
त्वरिताष्येयं विद्या निगद्यते जप्रहताच॑नविधिभिः ॥ ₹० 
भक्तियुतानां त्वरया सिद्धिकरी चेति मन्विणं सततम् | 
देव्याश्चरिताष्या स्याच्चरितं च्वेलग्रहादिडरणतया ॥ २१ 
वर्॑टुध्य च तदन्यः aga चरमाङ्गनादुसार्धिलवम् | 
अन्यः सथयोनिरस्वानिकः सतारो मनुदशाणयुतः ॥ 2 
तारान्तेऽस््रादावपि मायाबीजं प्रयोजयेन्मन्तौ । 
तेन डि काङ्कितसिडिभयादचिशेण मन्तविदाम् ॥ 22 
कूर्मादिभ्यां erat दाभ्यामपि पृदपूवहोनाम्याम् | 
कुर्यात् सप्रभिरणरङ्गानि च षट् करमेण मन्वन्नः ॥ २४ 
कालिकगल्न्नाभिकगुद्योरुषु जानुजङ्खयोः पदयोः | 
देहन्यासं HAHA व्यापकं समस्तेन ॥ २५ 
पुनरपि क्रियाशक्लिप्रधानायासत्वरिताया विधानं वक्तुमारभते-अधेति | 

विनियोगमाह -पुरुषार्ेति। वच्छमाणशततियोगवत् प्रणवयोगे सुक्तिकरो 
तदत् कामयोगे कामके शओरीयोगेऽयैकरौ वाग्योग धमंन्नानकरे शक्तियोगी 
सेकेति विभागः ॥२०॥ 

afaut सततभिति। किङ्करमन्तजपः सूचितः । प्रणवश्कतिनमोऽन्ते 

चतुर्थ्या भगवच्छवरमदहाकिरातरूपकड्ललधरपदान्ते कवचासवटदययुक्तः किरात- 

मन्तः ॥ २१॥ 

aad. wie खं। एएणव। चडइतिच एव। तदन्न्डकारः। 
शिव एकारः । चरमः क्षकारः । अङ्गना Gl सार्धिलवोद्यः इं । मायाबोजं 
प्रयोजयेन्मन्तीति। कुणडलिनोवोजरूपमायाप्रयोग उक्तः । छोमिति इुण्डलिनी- 

बोजम् | मन्विदामित्यस््रादौ हमिति मायाबोजप्रयोग उक्तः ॥ २२॥ २३ ॥ 
AMA इत्यङ्गेषु मायादीर्घयोग उक्तः । उपरितनमायां विना सप्तभिरत्तर 

wees इति चाध; । अथवा सर्वन्नादियोगः सूचितः! sa शक्तिबीजेन 
सां सामान्द्रपटलोक्ता न्यासाः कर्तव्याः । अजजनविराट्लरिता ऋष्यादयः | 
€ बोजम् । xt शक्ति; ॥ २४॥ २५॥ ॥ 
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श्रधामलतनुमरुणपङ्जचरणतलां हषलनागमञ्चौराम् | 
पणांशुकपरिघानां वेश्वादिदन्दुमेखलाकलिताम् ॥ २६ 

तनुमध्यनतां पृथुलस्तनयुगलां करबिराजदभयवराम् | 
शिखिपिच्छनालबल्यां गुच्धाफलशुणितभुषितारुणिताम् ॥ २७ 

छपफणिक्ततक्चेयरां तां गलविलसदिविधमणिवुतभरणम् | 
दिजनागविहितक्रुण्डलमणिडितगरण्डदयोसुक्ुरयोभाम् ॥ २८ 

शोशतराधरपल्लवविदुममणिभासुरां प्रसन्नाञ्च | 
पणं शशिविम्बवदनामरुणायतलोचनचयौनलिनाम् ॥ Re 
कुञ्चितक्रुन्तलविलसन्मकुटाघटिताडिवेरिपिन्छयुताम् | 
Ral षनकुसुमोज्ज्वलां मय॒रातपवकेतनिकाम् ॥ २० 

सुरुचिरसिंहासनगां विभरमसमुदावमन्दिरं तरुणम् | 

ताभमेनां त्वरिताख्यां ध्यालवा ज्ुर्याच्जपाचैनाहोमान् ॥ ३१ 
टोला प्राप्य गुरोरथ ad जप्या शशकं जुह्यात् | 
बिल्वसमिदिस्िमघुरसिक्ताभिः साधकः सुसंयतधीः ॥ ३२ 
अष्टहरिविघ्रतसिंहासने समावाद्य सरसिजे देवीम् | 
अङ्कैः सह प्रणीतां गायतो पुजयेदि शं क्रमतः ॥ ३३ 
Seal खेचरिचण्डे सच्छेदनौ तथा पणो | 
भुयः स्ियाद्वयाद्ृङगरौसक्तेमकारिकाः पृज्याः ॥ ३४ 
aaa लोक्षेशायुघभूषान्विता दलायेषु | 
फट्कारी चाप्यग्रे शरा सशरघारिणो च तद्वाच्यं ॥ ३५ 
सख ण॑वैवयष्टयौ TA पृज्ये युनजंयाविजय | 
HUM वर्वरक्षेशो लगुडधरः किङ्करश्च तत्पुरतः ॥ ३६ 
असरगेश्चन्दनकुसुमेवनजेरपि धपदौपनेवेयेः 
प्रवरैश्च Aaa: समचयेदक्तिभरावनवतनुः ॥ ३७ 
HHCHIM शुद्रौ । ANAT वेश्यो । वासुकिण्ड्पालौ aati 

अनन्तकुलिकौ ब्राह्मणौ । शक्ते पीठे पूजा। दौग॑पटलोक्त आसनमन्तः । 
मूलेन मूर्तिपूजा ॥ २६- २७ ॥ 
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जपहतपुजाभेदैरिति सिद्धे सन्वजापिनो मन्वे | 
नारौनरनरपतयः कवं न्ति सदा नमस्ियामस्मै ॥ ac 
faaraat यच्यः ससुरासुरसिडचारणप्रमदाः | 
ayy विशिष्टाः साधकसक्तेन चेतसाकुलिताः ॥ ze 
स्मरशरविद्वलिताद्चो रोमाञ्चितगाववज्ञरौललिताः 
चनघमविन्दुमौक्तिकविलसल्कुचगर्डमण्डलदातयः ॥ Be 
विष्यष्टजघनवक्लोरुहदोमलाः VAAN STAT: 
सुकुलितनयनसरोजाः प्रस्य न्दितिद्शनवसनसंभिन्नाः ॥ ४१ 
छथमानांशुकचिक्रुरा मदविवशशूबलितमन्दभाषिण्यः 
खदुतरमस्तकविरचितनल्यञ्चलयः प्रसादकाङ्किग्यः ॥ ४२ 
Sag देहि वाचं परिरम्भणमरमसीख्यमश्माकम् | 
एहि सुरोयानादिषु tara: खेच्छया निरातङ्कम् ॥ ४३ 
इत्यादिवादि fa [नौभिः प्रलोभ्यमानो यदा न विक्रियते | 
मन्ती तदेव बाज्छितमखिलं तस्यै ददाति सा देवी ॥ ४४ 

योनिं कुण्डस्यान्तः प्रकल्पा तवाऽनलतं समाधाय | 
संपूज्य पूर्वविधिना जुडयात् सर्वाेसिद्धये मन्तौ ॥ ४५ 
दच्ुशकलैः सख्टुध्ये दूर्वाभिल्त्वायुषे धिये धान्यः 
धान्याय यवः पुष्यं गोधमेचडये तिलेजइयात् ॥ ४६ 

जम्बभिः खण राजोभिः शतशान्तये तथाऽक्षतकेः | 
अच्तयसिद्ध्ये वकुलैः कौं कुसुदैमहोदयाय तथा ॥ 8७ 
अरुगोत्यलैश्च Ger मधकजेरिष्टसिदयेऽशोकैः 
Guay माटलजेः स्रौ सिद्ध्ये निम्बजेश्च विद्ये ॥ 8८ 

gal नौनोत्यलकेः सचम्यकेः कनकसिदये पद्यैः 
सहविंशुकौश्च सर्वोपद्रबशान्ध्ये स साधको जुह्यात् ॥ ve 

मन््जापिन इति । at st नमो faa area तरितामन्तरस्य द शाङ्ग उक्तः | 

wat तदेल्येति Aafia पच्चा्रस्य किङ्करस्य च जपः सूचितः ॥ दे८--४8॥ 
योनिं कुण्डस्येति । योनिकुण्डं विरच्येत्यथे; । aatufeed मन्तीति । तत्तत्- 

प्रयोगानुरूपबोजयोगः किङ्करपच्चात्तराभ्यां HAs ॥ ४५।४६॥।४७१४८॥४९ ॥ 
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इतसंष्या asa वियुता वाधाऽवुतान्तिकौ भवति | 
यावत्संख्यो होमस्तावच्जप्यश्च मन्विगा मन्त; ॥ ५० 
मनुमन्वितैश्च वारिभिराैकः च्वेलशान्तिक्घद्ुवति | 
asada मन्तितचुलुकोदकाहतिञ्च तथा ॥ ५१ 
TRUITT सदो नण्युविंषगरहादिरुजः | 
तद्यन्तस्यापनमपि विषभूतादिप्रणान्तिक्लत् प्रोक्तम् ॥ ५२ 
Tat as सतारे aqaa शतसंयुक्तविंशत्युटेषु 
metas waifenagiafaag ्रादशाहत्ति wa | 
विंशदन्दा्टग्युलाकलितविरचितं यन्ते मेतत् gad 
बद्धं च्पैलग्रहात्तिं इरति विजयलच््मौप्रदं afc” ॥ ५३ 
Wai मध्यगतानले लिखतु टिकृपंक्तिष्वथ स्यः सङ्ग 
च्च छु करणादिष्टिपदक्षे varie कालौमनुम् | 
नेत्यादि तथा क्रमादयमहतं बाद्येऽनलेनाहतं 
Tia निग्रहचक्रमन्तकपुरप्रा्निप्रदं वेरिणाम् ॥ ५४ 

कालौमाररमालीका लोनमोचक्मोनलौ । 
मामोदेततदेमोमा रच्ततच्चच्चतन्र ॥ ५५ 
यमापाटटपामाव माटमोट्टमोटमा | 
पामोभूरिरिभूमोषा टटरौख्वस््ररौटट ॥ ५६ 

वद्धेविं णनिम्बनिर्यासकविषमसिभिः सौसपटधेऽशकषे वा 
Wa पाषाणक्षे बा विलिखतु मतिमान् काकपकच्तेण यन्तम् | 

मन्विणा मन्त्र इत्यनुजपऽपि तदेवोक्लम् ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 

आख्यां मध्य इति । इादशरेखात्मकं यन्तम् । साधकसाध्यकर्मणामाख्या 

आख्याशब्दार्थ; । afta अमुकस्याऽसुकं andere आख्या etemafa 
मन्तीति । Bae गरुडवौजाक्तराणि लिखेत् । शहातिंहरशे नारसिंहे विजय 
alt लच्छां SS कान्तौ कामे स्वार्थे wat ॥ ५२॥ 

आख्यां सध्यगतानल इति दशरेखायन्वम् । अनललेखनं स्व॑पङक्तिषु 
समानम् ॥ ५४॥ ५१५॥५६॥ 

वङ्केविंडद्गारः शवः । सूरण fran लोए freien तिकटुक र्टहधूमा विषाः | 
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AR चत्वरे बाऽचकतरूषिवरे at निदध्यादराति 
aa प्राप्रोति भूयाद्वयवविकलो व्याधितः पातितौ वा ॥ ५७ 

चक्र चाऽष्टाष्टपदे कालोशिबयातुधानखर्डायम् | 
यमद्हनानिलवौतं विलिख्य बविषदख्डिमकटौलिष्रम् ॥ ५८ 
जप्तमघोसुखमेतद् यन्तं यव तु देशे विनिक्लिपेन्मन्वौ | 
तवोपद्रबमखिलं दिनशः सर्वात्मना भवति ॥ ५९ 

खशण्डष्वेकाशौतिषु मध्येन्दुगसाध्यं 
aa: पुव दिकस्यचतुःपडक्तिषु शेखम् | 

लिष्याहनच्छौ शिषटचतुःषषिघु विद्ा- 
ama कन्यादि च ata लरिताखाम् ॥ ६० 
दिग्दिक्संस्थामस्वपदाविव॑षडन्तां 
मेदोमालावैशितबिश्बं घटबोतम् | 
UIA तत्पङ्जराजद दनान्तं 

प्रोत्तं चक्र सम्यगयाऽनुग्रहसंज्ञम् ॥ ६१ 
ते्मैरादितैलेन शूलारूढृशवपट वर्या मसिः काया । सोसोऽपि देवताजातिहस्तगतो 
ME | Wawa: शूलारूढृस्य ग्राह्यः । पाषाणो रजकपाषाणः । मतिः 

मानिति। देश्कालादिन्न इत्यथः | अधंराचिसन््यादयः कालाः! देशः शावा- 

wuts) वल्मोकेऽवय ववै कल्यं भवति । चत्वरे व्याधिः। अक्तरुविवरे 

मरणमिति मेदाः ॥ ५७ ॥ 

चक्रे चेति नवरेखायन्तम् । दण्डो बह्मदण्डो । विनिक्िपेत् मन्तोति। 

मन्ाक्षरशत्लोनां HATA AAA TS TTS TAA ध्यानं सूचितम् ॥ ५८॥ ५९॥ 

खर्डेव्वेकाभीतिष्विति। दशरेखायन्मनुग्रहाख्यम् | इन्दुः टकारवकारौ 

सर्वखर्डेखु waa) se: पूर्वं दिक्स्यचतुःपङ्कतिषु शैखमिति । 
मष्यसब्रिहितदिक पङ्क्तिषु ज॑ तदन्तरासु सः ततो वं ततो षडत्येकः प्रकारः | 

सवे waaay | wd शिखासम्बन्ि वषडित्यथः । विदानिति। अक्तराणां 

ओओबोजमध्यस्थत्वसुक्तम् ॥ ६० ॥ 

अस््रपदाविक्षडन्तामिति। फडिति परित्यज्य aa वषडन्विताभित्यथः। 
भेदोषैषटितबिम्नमिति । मेदसा afed fas aa स amie) यन्त्रस्य 

वंहिशनद्रविग्बं लिखित्वा तद्गतभेदोभिः वकारैः wafers: ॥ ६१॥ 
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St A AAT Atal At AM Al A As FAT AT सा। 
माया लोला लालौ यामा यान्ने लाली लोला ज्ञेया ॥ ६२ 
arate: कुङ्कुमर्वां विलिखतु ara चांऽशुकषे aur 
लेखन्या qian eae गुलिकौक्त्य सन्धारयेद् यः 
AAA Bua वा ग्रहविषदुरितेभ्योऽपि qa: स धन्यो 
जोषत् खैः पुवपौवैरपरिमितमहासम्पदा दीर्घकालम् ॥ ६३ 

चतुःषण्यंशे वा क्रमविदय लच्मोमनुममं 
शिवां नेखल्यादिकमपि च quigagaq | 
बहिः aw पट कनकविहिते पुवं विधिना 
लिखिता जपता निच्चिपतु शितधौ्य्॑ तदिदम् ॥ ६४ 

चक्रमनुग्रहसंन्न' मन्तो देशेऽ सम्पदोऽबिरतम् | 
शुभतरफलदायिन्यो भवन्ति शस्यदिंकालदादयाः ॥ ६१५ 
Celt साध्यसंज्ञां विलिखतु तदधः कणिंकायाञ्च fret 
नष्टौ वर्णान् दलेष्वारचयतु Barat विशो वे्टवीत | 
कुम्भस्थं यन्वमेतत् सरसिजयणुटितं सवं रच्ाप्रसिट्ध्ये 
wd रक्तोपसग प्रशमनफलदं Mat वश्यकारि nee 

दति निगदितक्गुप्ता पृज्ञयेत्तोतलाया 
मनुमनुदिनमेनमानयेन्मानवो यः | 
स तु जगति समग्रां सम्पदं प्राप्य देहा- 
पदि मुदिततरात्मा युक्लधीर्मुक्लिमेति ॥ go 

women इति । नवरेखायन्तम्। क्रमविदिति । अशतवोजयोः 
ओबोजस्य च लेखने प्रोक्लक्रमविदिव्यथंः। तूर्ण ल्ररिता। aad sat ताभ्यां 
बहिवैतमित्यथः । शितिधोरितिं। मन्ताक्तरशक्तौनामख्तरल्नपुष्यादिषश्टितया 

ध्यानमुक्तम् ॥ ६२ ॥ ६२॥ ६४ ॥ 

मन्त्रोति । वषड़न्तत्वसुक्तम् ॥ ६५ ॥ 

इम्मखयन्तमाह--हुकार इति । तारे क्तौ हकारो Ga Trae 
wag हकाररेफमायावैष्टनं रक्तोपसर्गप्रणमनयोस्तारं दुर्गावोजेन वैषटयेत् । 
च्रोषै्टितं stay शतिवष्टितं वश्यकारि ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 

aR 
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स्मरदोर्चैऽधरकाग्यों दीं व्यच्षैलदःद्रलान्यशिवाः | 

अभितः शक्तिनिशुडो दाद शवर्णीऽयमोरितो मन्वः ec 
दाभ्यं वा चैकेन दाभ्यं भ्यां तथा पुनर्दाभ्याम् | 
मन्वाक्ञरैविदध्यादङ्गविधिं जातिसंयुतै्मन्ती ॥ ce 

इन्दुकलाकलितोज्ज्वलमौलिर्मारमदाकुलिताऽयुगनेचरा | 
शोणितसिन्धतरद्धितपोतयोतितभानुदलाम्बजसंस्या ॥ ७° 

दोर्ध॑तदाडिमसायकपाशा साङक्शचापकपालसमेता | 
शोणदुकूलविलेपनमाल्या भोणतरा भवतोऽवतु Sat ॥ ७१ 
स्मृला faat देवीमेवं प्रजपेन्मनुं शतसहसम् | 
अयुतं जुद्धयादन्ते चृषतरुसमिधा gee वा Age ॥ ७२ 
Warts Ysa देवी कुसुमानुलेपन रस्णेः | 
सखयमप्यलङ्कताङ्ः सधूपटीपैनिंवैद्यताम्बुलेः ॥ ७२ 

हृल्लेखा करेदिनौ नन्दा AAT मदनातुरा | 
निरञ्जना रागवती क्लिन्ना च मदनावतो ॥ ७8 
मेखला द्राविरौ चैव तथाऽन्या बैगवल्यपि । 
सस्मरा दादश प्रोक्ताः शक्तयः पचरसंस्िताः ॥ ७५ 

अङ; णक्तिभिरामिर्माटभिराशाधिपेः कमात् पुज्याः | 

भक्तिभरानतवबपुषा भवभयभङ्ाय मन्तिणाऽदरह; ॥ ७& 

स्मरं कामबोजम् | Stat नकारः। दोघां च एकार दोधैकारः । ततश्च 

faa इति सिद्धं भवति । अधर Tare । को बिन्दुः ककारश्च । अग्नो रेफः । 

ओभिति खरूपम्। अतः र क्रोमिति सिं भवति । दोघां च इश दोघं । त्य 

इति सख्वरूपम्। aaa नित्य इति सिद्धम् । च्चेलो aa दद्रेति 

स्हपग्रहणम् | ate वकारः । fia एकारः। ततश्च मदद्रवे इति 

सिम् ॥ ६८ ॥ 

मन््ीति। staf उक्तोऽङ्ेषु। अङ्गिरातिष्टुब्वच्रप्रस्तारि्य 

wa । दं बोजम् । रे शक्तिः। न्यासः सामान्यपटलोक्तः ॥ ६९॥७० ॥ 
॥ ७ १॥७२॥ ३ ॥७8॥७भ्र ॥ 

मन्तिशेति। प्रणवादित्वसुक्ञम्। efterat योयोगः। रोगास्पथे 
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दारिद्रारोगदुःखेदीरभांग्यजरापगल्यदोषैश्च । 
अस्पष्टो निरपायो जोबति मन्त भलजच्निमं मनुजः ॥ ७७ 

इतीरिता लोकहिताय वच्प्रस्तारिणौ मन्दिरमिन्दिरायाः | 
या सव॑नारीनरराजवग॑सम्मोहिनो मोडनवाणभूता ॥ ७८ 

निद्रयोरन्तरा afadaer: wa वै शिरः 

मायादिकस्तथा बदन्दुख्ाऽङ्गविधिः स्मतः ॥ oe 

रक्ता रक्तांशुककसुमविलेपादिका Sata 
खिद्यदक्ता मदविवशसमाघणिंतचौन्षणा च | 
दोर्भिः प्राणाङ्कशयुतकपालाभया WAT 
देवौ पायादमितफलदा faa: पावती वः ॥ co 
दितः atte मनुमेनं इनेत्ततः 
मधूकपुष्येः खादक्तौरयुतं इविषाऽथवा ॥ ८१ 

WS पूर्वबदभ्यच्यं तवाबाद्याऽभिपृजयेत् | 
wea शक्तिभिर्लीकपालैर्दवो समाहितः ॥ ce 
निलया निरञ्जना fat afer मदनातुरा | 
मदद्रवा द्रविण च द्रविणा शक्तयो मताः ॥ ८३ 

प्रजपेत् प्रमदां विचिन्ययांवा 
शयनस्यो मनुवित् सहखमानम् | 
निशि मारशिलौसुखाइताज्ञ 
न चिरात् सा मदविद्कला समेति ॥ ८४ 
नित्याभिः सदशतरा न सन्ति TH 
AMS जगदनुरञ्चनाश्च AAT: | 

eta | दुःखदौ्भग्यास्पें ait: | जरापगल्युरोगास्पे खल्युच्य- 
योगः; ॥ ७& ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 

निलयक्जित्रायाः संमोहननिहन्नित्यक्तितरादेव्य ware कौं ats! खादहा 

शक्तिः। वणंडन्देशेति। ामादियोगः उक्तः ॥ ७८. ॥ ८० ॥ ८१॥ ८२ ॥ ८२॥ 
मलुविदिति। मदद इत्यस्मात् पूवे साध्यनामयोग उक्त इति ॥ ८४।८५॥ 
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AGIA: शुभमतयो भजन्तु निलयं 

जापार्चाइतससुपासनाविशेषेः ॥ ८५ 

UUs SAAT ar पाशवोजेन वेष्टयेत् | 
शक्तिवौजं साध्यनाम तन्मध्ये परिकल्पयेत् ॥ ८& 

केसरेषु लिखेत् पाश्शूलिबोजे प्रदक्तिणम् | 
AAMAS SWAY Asa: ॥ ८७ 

aa खाहापदेनापि षोड़शाक्तरविदयया | 
पाशाङकुशाव्यया पूर्व प्रोक्तया वैष्टयेदपि ॥ ८८ 
एतद्यन्तं मदालिप्ं खगमातङ्गयोः परम् | 
सर्वाधंसाधकं ate करे वा विघरतं भवेत् ॥ ८ 

अङ्कुशस्प्मरवाणानां Taal शक्तिपाणयोः । 
aed प्रजपिदेनां विदेशों वौरमानसः ॥ € ° 

इति श्रोप्रपञ्चसारे चयोदशः पटलः | 
[ सखर्णत्यादि वोरमानसर इत्यन्तं श्चोकपञ्चकं कचिन्न दश्यते । ] ॥ ८६-९०॥ 

इति यरौपश्मपा दाचायंक्लते प्रपञ्चसारविवरणे 
amen, पटलः | 



चतुरः पटलः | 
अथ वच्यामि दुर्गाया मन्वान् साङ्गान् सदैवतान् | 
सजपार्चाइतविधीन् Mas मन्तजापिनाम् ॥ १ 
तारो मायाऽमरेशोऽद्विपौठो विन्दुसमन्वितः | 
स एव च विसर्गान्तो गाये नलन्तिको मनुः ॥ ₹ 
दर्गाऽस्य देवता छन्दो गायवं नारदो aa: | 
ताये माया च दुर्गाधे कामादयन्ताङ्कल्यना ॥ ३ 

शङ्ारिचाप्रशरभिन्रकरां विनेवां 
तिम्मेतराशुकलया विलसत्किरीटाम् | 
सिंहस्थितां सकलसिदनुताच्च दुगां 
दूर्वानिभां दुरितबगहरां नमामि ॥ ४ 

कताभिषिकदोच्चस्तु Wad जपेन्मनुम् | 
तदन्ते ज्यात् सर्पिः संयुतेन पयोऽन्धसा ॥ ५ 
अष्टसाइखसंख्येन fadat मधुरा्ुतैः | 
पौटार्चायां प्रयष्टव्याः क्रमात्तच्छक्तयो नव ॥ € 
प्रभा माया जया Beat विशुद्धा नन्दिनी तधा । 
सुप्रभा विजया सवंसिदधिदा नवमी तथा ॥ ७ 
Tat हसखतयक्गीवरहितैश्च खरेरिमाः। 
तारान्ते THAI ASSET च ॥ ट 

महासिंहाय चेदक्ता FATA: कमात् | 
सिंहमन्वोऽयमिवयेवं संप्रोक्ता पौटकल्यना ॥ € 

इच्छोपसजनां क्रियाशक्तिमभिधाय ज्नानोपसजेनक्रियाशक्तिरूपाया दुर्गाया 

विधानं वक्घुमारभते-अधेति। दुं बोजम्। ost शक्तिः aaa 
afin slawafeat न्यासाः कर्णिकायां वोजम्। दलेषु 
अर्णाटकम् | wean च बहिरवे्टनम् । भूविम्बकोणेषु छ सिंहवोजभित्यस्मिन् 



UTR खोप्रपद्चसारतन्तम् 

ae: स्यादाहतिः gar दितीया शक्तिभिः खता | 
अष्टायुधेस्ततीया सखयाज्ञोकपालेश्चतुष्येपि ॥ १० 
तदायुषैः पञ्चमौ च दुर्गायजनमौदटशम् | 
जया च विजया कोति; प्रीतिश्चाय प्रभाद्वया ॥ ११ 
श्रद्धा मेधा श्रुतिरपि शक्तयः खाक्षरादिका; | 
चक्रशङ्गगदाखह्गपाशङ्कुशशरा धनुः ॥ १२ 
क्रमादष्टायुधाः प्रोक्ता stat दुगंतिहारिणः | 
इत्य दुर्गामनी जापडृतार्चाभिः प्रसाधिते ॥ १३ 
मन्तीन्दिरावान् भवति Saige रितान् जयेत् | 
यान् यानिच्छति कामान् स तांस्ानाप्रोल्ययलतः ॥ १४ 
विधाय विधिना तेन कलशं त्वभिषेचयेत् | 
यमसौ भूतषेतालपिशाचादी विमुच्यते | 
राजाऽभिषिक्तो विधिना सपल्लानसुना जयेत् ॥ १५ 

अमुना विधिना क्लताभिषका ललना पुमवाप्रयादिनौतम् | 
इवनानिलसषपेः सहखदितयेराश भवेच TATAT ॥ १६ 
अनयेव जपाभिषिकहोमक्रियया स्यादनुरञ्चनं जनानाम् | 
भजतां सकलाथंसाघनाथै' सुनिवर्यैः परिकल्पितोऽथमादौ ॥ १७ 
उत्तिषटपदं प्रथमं पुरुषि aa: किंपदं खपिषियुतम् | 

भयमपि asa समुपश्यितमिलचायं यदिपदं प्रबदेत् ॥ श८ 
शवयमशक्यं वोक्ता aa भगवति निगय शमयपदम् | 
प्रोक्ता ठदितययुतं सप्ततिंशात्तरो मनुः प्रोक्तः ॥ १९ 
अरय्यकोऽव्यनुष्टब्बनदर्गाष्याः क्रमेण भगवत्याः | 
ष्यादिकाः खमनुना विहितान्यङ्ानि वाक्यभिन्नेन ॥ ₹० 
यन्ते पूजयेत् ॥ १--१३ ॥ 

मन्त्रोन्दिरावान् भवतोति । इन्दिरायोगः खचितः । saat दोर्घायुः | 
शहयनन्तरं तु योगः। सिंहयोगे दुरिता जयेत्! शक्तिपुटितले सव॑कामासिः । 
कामयोगे पुत्रावािः ॥ ९४।१५।१६॥१७ ॥ 

वनदुर्गायाः दुं बोजम् । स्वाद शक्ति; । वा aa saute कोलानि । 
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षडमिश्चतुर्भिरष्टमिरष्टा्शैः षडमिरमि च पञ्चाः | 
जातियुतेश्च विदध्यादङ्गान्यपि षट् maa विशदमतिः ॥ २१ 
पहयसन्िगुदान्ाधारोदरपाशेदत् स्तनेषु गलते | 
दोःसन्िषद्ननासाकपोलटक्णयुग्भक्षे न्यस्येत् ॥ रर 
इमप्रष्यामिन्दुखण्डात्तमीलिं शङ्गा रोष्टाभौतिहस्तां विनेवाम् । 
हेमाजस्थां पोतवस्तरां प्रसन्ना देवौ दुगा दिव्यरूपां नमामि ॥ २३ 
अरिशङ्कछ्पाणदेटवबाणान् सघनुःशुलक तजनो दघाना | 
भवतां महिषोत्तमाङ्गसंष्या नवदूर्वासदशौ भियेऽस्तु दुर्गा ॥ २४ 

चक्रादरखङ्गदेटकशरकार्मकश्ूलसंन्नककपालैः | 
कष्टिमुसलकुन्तनन्दकवलयग दाभिन्दिपालशत्याष्डः ॥ २५ 
उदयदिक्षतिभुजाग्या माहिषक्षे सजलजलदसड्यशा | 

सिंहस्या वाऽग्निनिभा GAT वाथ मरकतश्यामा ॥ २६ 
व्याघ्रलक्परिधाना सवाभरणन्विता विनेचा च । 
अहिकलितनोलक्रुच्चितक्रन्तलविलसत्किरोट शशिशकला ॥ २ॐ 
सपमयवलयनपुरकाञ्चौकषेयरहारसम्धिच्ना । 
सुरदितिजाभयभयदा ध्यया काल्यायनी प्रयोगविधौ ॥ रट 
संयतचित्तो ल्तचतुष्कं AG FHSAA | 
तरीहितिलाज्यहविभिंः सम्यक् dia भगवतीमनके ॥ २९ 

S qa इति अकौोलाचरणि। क्रमेण विशदमतिरिति। सामान्यपरलोक्त- 

न्यासक्रमस्मरणकुणल इत्यथः । Aaa प्रणवशक्ति नरसिंहदुरगवोजादियोगीऽङ्गखु 

विशेषन्न इत्यर्थः। अथवा विष्णुदेवल्यपक्ञे Fanaa पञ्चार्णत्न्न 
इत्यर्थ; ॥ १८।१८॥२०॥२१॥।२२ ॥ 

छमप्रस्येति। साधने ध्यानम् । अरिशङ्ेति। caret चक्रदरेति। 

युदमारणदौ ! सिंहस्याऽप्यष्टसुजा रक्तादो प्रशस्ता पञ्चस्थापि दिभुजा 

AMAR | सदसरातच्तौ WHAT ॥ २३ ॥ २४ ॥२५॥२६॥ 

पोड़शभुजाया विशेषणं व्याघ्रत्वगिव्यादि । प्रयोगविधाविति मारणोचाटन- 

योरित्यर्ः 1 प्रतिलोमयोगविधाविति चार्थः ॥ २७२८ ॥ 
सम्यक् संचिन्लेत्यग्निेदेनेव्यर्थः | पू्वैविधानवदधथोदितं शेषभिति । शक्तीनां 



eas ओप्रपञ्चसारतन्तम् 

WS पूर्वप्रोक पूज्याः शक्तिमिस्तथाऽष्टाभिः। 
WGI माढभिराशेशैः कमश एव दुरगैयम् ॥ २० 
आयी दुर्गा मद्रा MASA तथाऽभ्बिकाष्या च। 
क्षेमा सवेदगर्भा त्तेमङ्रो चेति शक्तयः प्रोक्ताः ॥ ३१ 

अरिद्रक्तपाणडेटकबाणधनुःग्लमाण्डरकपालाः । 
Wega: क्रमेणोक्ताः पवंविधानबदथोदितं शेषम् ॥ se 
इत्थं जपार्चनाइतसिद्धमनोम॑न्विणः प्रयोगविधिः | 
विहितो जपः प्रतिदिनं निजरल्षायै शतं ase बा ॥ ३३ 
उद्दिश्य थट्यदेनं मनुं जपेदथ सडखमयुतं वा | 
तत्तन्मन्तौ लभ्येदचिरात्तदलुग्रहादसाध्यमपि ॥ २४ 

स्ात्वार्काभिमुखः सन्नाभिसमकेऽग्भसि स्थितो मन्तौ | 
अष्टोध्वैशतं प्रजपेन्निजवाच्छितसिद्धये च WaT च ॥ ३५ 
ध्यात्वा विश्यूलहस्तां ज्वरसपंग्रहविपत्सु जन्तुनाम् । 
daw शिरसि जप्यात्तच्जन्योपद्रवं दरुतं शमयेत् ॥ ३६ 

अयुतं तिलेर्वनोत्ये राजौभिवा इनैत् समिद्धिवीा | 
मायुूरकीभिरचिरात्छापस्मारादिकांञ्च नाशयति ॥ ३७ 

खात्तरादित्व॑संकोचविकाशादिकं मातृणां बोजसाहित्यभिव्यादयतिदिष्टमिति 
द्रष्टव्यम् | कर्णिकायां बोजम् । पदेषु पददयम् । faga wean च 

afeaed बहिः पार्थिव बिम्बे दु बोजमित्यस्मिन् पूजयेत् ॥ २९।३०।२१।३२ ॥ 

मन्त्रिण; प्रयोगविधिरिति । तत्ततप्रयोगौचित्येन बोजयोग ear | 
aaa लभ्येदिति। चोरभयं मे aquitad व्याघ्रभयं भे agofad रोगभयं 
भे ससुप्ितनिल्यादियोगः सूचितः ॥ ३३ ॥ २8 ॥ 

अम्भसि fad सन्तोत्यनेनादौ चतुर्तरयोगः सूचितः लच्छेग चेल््ो- 
योगः कार्यैः ॥ ३५ ॥ 

wrat तिशूलेति। प्रतिलोमप्रथोगः) एवमन्यत्रापि निग्रहप्रयोगाः 

प्रतिलोमिनेति staan: | दुबोजप्रधानेनाऽनुलोमेनैव वा क्रुरकमं कुर्यात् ॥२९॥ 
॥ 2७ ॥ 



चतुदेशः पटलः शट 

जुडयाद्रोहिणसमिधामयुतं मन्तो पुनः सशुङ्ञानाम् | 
सवापदां faa सवसष्छट्ष्य ग्रहादिशान्त्ये च ॥ ३८ 
आकः समित्छहसेः प्रतिजइयादकवारमारभ्य | 
द शदिनतोऽवाबाञ्कछितसिडिदव्याः प्रसादतो भवति ॥ ३९ 

He: सारेरिधमेस्िदिनं at सप्तराचकं वापि | 
प्रतिशकलं प्रतिजुडयान्सनुना निजवाञ्छिताप्तये मन्तो ॥ ४० 
विशिखानां तिंशत्कं पुरो निधायाऽथ तीच्छतेकतेन | 
जुहयात् सडहखकं वाऽयुतमपि संख्यासु पृरितास्रु पुनः ॥ ४१ 
सम्पातिततैलेन च शरान् समभ्युच्य पुवंवञ्नुइयात् | 
तानथ शरो धन्वौ ETAL: VITA येद् बाणान् ॥ ४२ 
प्रतिक्षेनाया मध्ये सा धावति सदय एव सम्भान्ता | 
भूयो गुरं धनैरपि धान्येः परिपूजयेच्च कारयिता ॥ ४३ 
अष्टोत्तर शतजप्तं यच्छिरसि प्रलतिपेचिताभद्य | 
सतु षिद्ष्टो लोकैरदेशाडेशान्तरं परिभमति ॥ ४४ 
कारस्करस्य परवैरष्टसहेनिंपातितेर्मरुता | 
जुहयात् सपादपा शुभिरुचाटकरं भवेद्धिपोः सदयः ॥ ४५ 
सैनां संस्तम्भयितं विषतकसुमनःसदखकं जयात् | 
तावद्धिस्तव्पतैमन्ती च तां निवत्तयति ॥ ४६ 
विषतसुमयोच्च शबो; प्रतिक्कतिमसक्त्प्रतिष्ठितप्राणाम् | 
foul foul काकोलकवसाक्तैः AAAS! च ॥ ४७ 

मन्तो पुनः सश्ङ्मनामिति। प्राकरणिकौरन्येमन्तेः प्रतिलोमतो होम 

Sa, ॥ ३२८ ॥ ३९ il 

शकैः सारैरिधूमैरिति। अशनसारोलैरिष् मैरिवयर्थः | प्रतिश्कलं प्रतिलोम- 
शकलम् । प्रतिज्ञुडयात् । werd प्रतिलोमेन जुहयात्। अथवा प्रतिशकंल- 

भिष्पहोमं कुर्यादिलघं; | wad शकलं प्रत्येकं केन प्रतिलोमेन जुडयादिति बा । 
निजवाच्छिताप्तथे मन््ोति। ATTATT जप उल्लः ॥ ४०।४१।४२॥६३॥४६॥४१ ॥ 

तत्पतैमन््ोति। वायुवौजयोग उक्तः daa एथिवोबोजयोगः | 
i 8é—Ye I 

२४ 
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afaaaqemi तद्भावेजं हयादरण्यक्षेऽद्वनिशि | 
विचतुदंभीप्रयोगादर्बाडसियते रिपुन सन्देहः ॥ ४८ 
खवसारक्तोपेतेज इयात्पक्तेरुलकवायसयोः | 
चियतेऽरातिमत्तः स्थादुन्मत्तसमित्सहखदहोमेन ॥ ४९ 
संस्यापितानिलां तां प्रतिक्घतिसुष्णोदक्षे विनिःचिष्व | 
प्रजपदुन्मादः ware ग्धाभिषैकतः शन्तिः ॥ ५० 
रविबिम्बगतामरुणां करयुगपरिक्र ्श्लतजंनिकाम् | 
ध्यात्वाऽयुतं प्रजप्यान््ारयितं सदय एव रिपुनिवहम् ॥ ५१ 
असिखेटकराऽकंस्था REI मारयति सेव जपविधिना | 
सिंहस्था बाणधनुःकरा समुचाटयेदरोनचिरात् ॥ ५२ 
विषतकशुसमिदयुतहतादथ करिणो रोगिणो भवन्यचिरात् | 
तत्प्ेश्च विनाशस्तेषासुच्चाटनच्च AYA: ॥ ५३ 
आनिल्यकसमिद्धोमाद्रोगा नश्यन्ति दन्तिनिमचिरात् | 
तत्पुष्वे मधुराकतैर्डी माच्च वशौभवन्ति AAT: ॥ ५४ 
विमधुरयुतेरानिल्कपवैर्म॑त्ता भवन्ति & सद्यः | 
रत्ताकरस्तु करिणां तन्जापितपरञ्चगव्यलेपः स्यात् ॥ ५५ 
आज्यतिनराज्यानिल्यकदुग्ौ दनपञ्चगव्यतण्डलकैः | 
AIAG WA सहखहवनं गजाप्ववर्धनकछत् ॥ ५६ 
दिजभुरुहं महान्तं fern fafa पञ्चधा भूयः | 
आश्रमेण पद्चायुधा विधेयाश्च साघु शिल्यविदटा ॥ ५७ 

शङ्खः सनन्दकोऽरिः WE: कौमोदकी दिशां करमशः | 
qafa पञ्चगव्य निधाय sary पञ्चसाहखम् ॥ ५८ 
तावदृघ्ठतेन FRAY सम्पाल्य साधु सम्यातम् | 
पुनरपि ताबल्नप्त्वा मध्यायवरेषु पञ्चगव्ययुतम् ॥ ५९ 
संस्याप्य wala च बलिं इरेत्तव तत awa: | 
पुरराषटयामाणां कार्या रक्तेवमेव मन्तविटा ॥ ६० 
aa तत्र तद्छन्त्ैरिति। विष्णुपच्रसिवैः शक्षादिमन्तैरित्य्थः। रच्तैवभमेव 



AGEN! पटलः wre 

यस्मिन् देशे विहिता waa तव वर्धते wart: | 
धनधान्यसष््धिः स्याद्विपुचोराद्याश्च नेव बाधन्ते ॥ ६१ 
पद्मोत्पलकुमु दहतेनंपपलीर्बाह्मणान् वशौ कुरुते | 
काह्वारलवणोमेविंट्श टी जातिमिस्तथा ग्रामम् ॥ ez 
अथ वारिदरगटाम्बजकरं मुकुन्दं विचिन्य cfafaa | 
व्यलयस्तपुरुषभगवत्पदं मनं भजतु सवसिद्धिकरम् ॥ € 
साध्या्याक्तरदभिंतं मनुमिमं पते लिखित्वा च त- 
चक्रो हस्तखदा क्रतप्रतिक्ततेविन्यय मन्त हदि । 
सप्ताहं तथ पुत्तलोमभिमुखे संस्थाप्य सन््यावये 
जप्यादृष्टशतं चिराय वशतां गच्छत्यसौ निश्चयः ॥ ६४ 
aut जुडया्नररोऽष्टशतकं सम्बत्सराद् बोहिमान् 
Mens: पशुमान् Ad: कनकवान् cul च सवंदधिंमान् | 
अ्चरत्रसखदधिमांश्च मधुभिः स्याद्रलवान् saats- 
प्यायुप्मान् प्रतिपङ्गजेन महतो सदयः faa प्राप्रयात् ॥ ६५ 

छान्तं मस््तरियवणयुतं सवादयं 
dara शूलिनिपदच्च सदु्टशब्दम् | 
पञ्चान्तकं सदनं परिभाष्य हन्तं 
हं फट् दिटान्तमिति श्ूलिनिमन्तमेव ॥ ६६ 

मन्तविदेति। मूलमन््रवत्तेषामायुधानां ष्यानपूजादिकं सूचितम् ॥ ५७॥५८ a 

Hye ॥ ६० ॥ ६१॥ ६२॥ ६२॥ 

साध्याख्यात्षरदर्भितमिति ! AMARA A कनामान्तरयोजनं विदभैः | 

वण्याकर्षणपौषटिकेषु विनियोगोऽस्य | सवंत वभेव प्रयोगः कर्तव्यः | समस्तमन्त्ान्ते 
समस्तनामयोजनं Ha) aise विनियोगः। नामान्ते मन्रयोजनं 

amt: | संस्तम्मनोच्ाटनविदषिषु विनियोगः । मन्ादयन्तयोर्नामयोजनं रोधः । 

संमोहने विनियोगः । मन्नामात्तरयोरेकं कान्तरितयो; योजन ग्रथनम् । 
शान्तिक विनियोगः । नामायन्तयोम॑नुयोजनं संपुटम् । कौलने विनियोगः 

विन्यस्य मन्त्रोति । प्रतिक्लतौ प्रातिलोम्येन मन्न्यासादिकं सूचयति ॥६४।६५॥ 
गूलिन्धा = बोजं स्वाहा शक्तिः ॥ ६६ ॥ 
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कऋषिर्दी्वंतपाण्छन्दः ककुबदुर्गा च देवता | 
gat eater शीषं शिखा स्थादिख्यवासिनौ ॥ eo 
वर्माऽसुरमदिनि च qegatua तथा | 
बासयदितयञ्चाऽस्वं देवसिडसुपृजिते ec 
ated रच्चयुगं महायोगीश्वरौति च | 
श्ूलिन्यायन्तु पञ्चाङ्गं हं फडन्तमिती रितम् | 
अङ्गकमव Tata प्रोक्तं ग्रहनिवारणम् ॥ ce 

विभ्राणा शुल बाणास्यरि सदर गदा चाप पाशान् करानै- 
भँघश्यामा किरौटोल्लसितशशिकला भोषणा भुषणाव्या | 
सिंहस्कन्ाधिरूटा चतखूभिरसिडेटान्विताभिः wat 
कन्याभिर्भिन्नदैत्या भवतु भवभयध्वंसिनौ शूलिनो वः ॥ ७० 

एवं fafa पुनर क्तरलक्नमेनं 

Hal जपेत् प्रजया द शंशतोऽन्ते | 
प्राज्येन साज्यहविषा प्रयजेच देव- 
मङ्गष्ट शक्तिनिजहतिदिशाधिनाथैः ॥ ७१ 

gat च वरदा विन्ध्यवासिन्यमुरमदिंनौ | 
युदप्रिया देवसिदपूजिता नन्दिनौ तथा | 
महायोगभ्वरी चाष्ट शक्तयः ससुदौरिताः ॥ Oz 
रथाङ्गशङ्ासिग दावाणकार्मुकसंन्ञकाः | 
सशलपाशा यष्टव्या दिकूक्रमादष्ट BAA: ॥ ७२ 
दौचाजपहतार्चाभिः सिद्धः क्म समाचरेत् | 
अआमयोन्मादभूतापश्यारच्छेलशमादिकम् ॥ ७४ 

असुरमर्दिनि युप्रिये ama वासयति कवचम्! असं दैवसिद्वेत्यादि । 

wafer fafa: शूलिनि दुगे इं फट् दयाय नमः । शूलिनि वरदे हं 
फट शिरसे arti इत्याद्यमित्य्थः। तिति! बोजान्तरथोगऽङ्कविशेषं 
खचयति ॥ &७ ॥ ६८ ॥ gen 

चतखभिरिति। जया विजया भद्रा शूलिनो कात्यायन्याख्याभिरित्यथं; ॥७०॥ 

मन्त्रो जपेदिति । प्रणवशक्तिनद्रसिंहदुर्गागीजपुटितं जपेदित्यर्थः; ॥७१--७६॥ 
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SEAM: प्रहरणकेसदौगवेगः 
श्रूलाद्यं निजमथ श्युलिनों faface | 
रविश्च qufaa जप्यमानमन्व- 

स्याद्या gaara भूतसङ्गः ॥ ७५ 

अन्तराऽथ पुनरात्मरोगिणोरम्बिकामपि निजावुधाङुलाम् | 
संविचिन्य जपतोऽरिसुद्रया विद्रवन्यवशविग्रहा ग्रहाः ॥ ७६ 

अहिघूषिकश्चिकादिजं वा बहपात्कुदरलतिकोटुवं वा । 
विषमाश्रु विनाश्येन्नराणां प्रतिप्येव च विन्ध्यवासिनी सा ॥ ७७ 
आधाय वाणे निशिते च देवो्चेमङ्रौमन्तमिमं जपित्वा | 
तदेधनादेव विपक्त्ैना दिशो दिशो धावति नष्टसंन्ना oc 
आत्मानमार्यीं प्रतिपद्य श्रूलमाशान्वितां वैरिबलं प्रविश्य । 
मन्तं जपन्नाशु परायुधानि Wafa मुष्णाति च वबोघमेषाम् ॥ ७€ 
तिलसिद्धाध्जंइयाल्च्चं मन्तो सपलनामयुतम् | 
स तु रोगाभिडहतात्मा खतिमेति न तव सन्देहः ॥ ce 
चिमधुरसिकतैश्च तिलेरष्टसखं जुहोति योऽनुटिनम् | 
अप्रतिहताऽस्य शक्तिभेयात् प्रागेव TATA: ॥ ८१ 
सपिषाऽटशतहोमतोऽमुना वाञ्छितं सकलमब्दतो भवैत् | 
gam जिकयुजेश्चितं लभेत् सम्यगष्टशतसंख्यया इतात् ॥ ८र 
हरिकाक्तपाणनखरा मन्वेणाऽनेन साधु AHA: 
सम्पाताज्यसुसिक्ता अप्रतिहतशक्तयो भवन्ति दुधि ॥ ८३ 
गोमयविदहितां गुलिकां जुहयाच्छतमष्टपुवैकं मन्तौ | 
दिवसः सप्रभिरिष्टौ feet faa वियोगिनौ भवतः ॥ ८४ 
अस्प्रष्टकं गोमयमन्तरिक्ले dy जपत्वा विसहखमानम् | 
यियासतां बे निखनेन्नराणां संस्तम्भनं दारि चमूमुखे च ॥ cy 

प्रतिपच्येवेति। अश्ताभिषेकप्रतिपच्येत्यथं ; ॥ ७७॥७८॥७८ ॥ 
wat सपल्ञेति। पल्लवः सूचितः ॥ ८० ॥ ८१ ॥ टर ॥ ८३॥ 

शतमष्टपूरवेकं मन्तोति । वायुबोजसम्बन्धयोगप्रयोगश्च सूचितः ॥ ८४ ॥ 
ney ॥ 
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पानीयामःपाणिमा्थां प्रसन्नां ध्यात्वा ard वा पुरं वापि गच्छन् | 
जपत्वा मनं तर्पयिता प्रविष्टो BE भोज्यं प्रापरयादृशत्यवरगैः ॥ ce 

maa विमधुरयुतेरक॑साहखमिधमै- 
रा्वत्यैव त्वतिविशदचेतास्िलेवा जोति | 
यानुदिष्य त्ववहितमनास्तन्मये सम्यगग्नी 
ते वश्याः स्युविधुरितधियो नाव कार्यो विचारः ॥ co 

र्यात् प्रयोगानपि दावदुर्गाकल्पोदितान् वे मलुनाऽसुना च । 
ad जपार्चाहततर्पणान्तान्नाल्यो fe मन्वोरनयो्विंशेषः ॥ ट्ट 

दति श्रोप्रपच्चसारे चतुदंशः पटलः ॥ 
शआरवँम॑न्तीति। शक्तियोगो विदरभैप्रयोगञ्च afaa: 1 अतिविशदचेता इति 

पाणाङङग्धनु्धराया रक्ञवर्णभायाः ध्यानं सूचितम् | अवहितमना इति । atta 

बद्ध्वाऽङ्कुथिनाकर्ष॑णदिकं स्चितम् । aaa अकाकाष्टमय इत्यर्थः ॥ ८६॥८७ ॥ 

अमुना चेति । अतरोक्तानसुना च कुर्यादित्यघेः । मन्तीति । शन्तिप्रयोगेषु 

gfam वषड़न्तत्सुक्तमिति ॥ cc ॥ 

दति ओोपद्मपादाचार्यक्ते प्रपञ्चसारविवरणे 

चतुरश: पटलः | 



पञ्चदशः We | 

अथ कथयिष्ये मन्तं चतुरकल्षरसंन्नकं समासेन | 
प्रणवो भुवनाधौशादणि्डिखमस्यादिको विसर्गान्तः ॥ १ 
Riga HR गायवच्च देवता च भुवनेशी | 
अङ्गानि षट् क्रमेण प्रोक्तानि प्रणवश्क्तिवौजाभ्याम् ॥ 2 
भाखद्रती घमोलिस्फ्रदसूतर्चो रञ्चयच्चारुरेखां 
सदयः सन्तप्तकात्त खरकमलजवाभासुराभिः प्रभाभिः | 
विश्वाकाशावकाशं ज्वलयदशिशिरं wa पाशाङ्कुशे्टा- 
भोतोनां भङ्खितुङ्गसलनमवतु जगन् मातुराकं aya: ॥ ३ 
संदौक्चितोऽथ प्रजपेच मन्तं मन्त युनलंत्तचतुष्कमेनम् | 
पुष्यस्तदन्ते दिजद््ञजातेः खादुशुतेर्वां जयात् सरोजै; ॥ ४ 
मनोरथारकत्मतया त्वनेन प्रव्य॑तेऽर्यापडिता प्रपूजा । 
समे सुखष्टे रचयेदिविक्ते शुद्धे aa णिडिलमङ्गणस्य ॥ ५ 
प्रयजेदध प्रभूतां विमलां साराह्नयां समाराध्यगम् | 
परममुखामनग्नयादिष्वखिषु मध्ये च पीठक्तपः प्राक् ॥ ६ 
खवयक्गौववियोजिताभिः क्रमात् HIT बिन्दुयुताभिरजभिः | 
सहाऽभिपृज्या नव शक्तयः स्युः प्रयोतनाः प्राज्यतरप्रभावाः ॥ ७ 
एवं fanaa मन्वानभिधाय विगुणककानां सू्यसोमाम्नीनां 

मन्त्रान् वदन् सक्छालकस्य we मन्तं वक्तमारभते--अयेति। भां बोजम्। 
st शक्तिः हंसी वा बौजशक्ती ॥ १॥ 

अङ्गानि षट्रमेशेति। शक्तिदोघाणामङ्ेषु क्रमेण शक्तियोगः सूचितः। 
अतापि शतिनोजेन सह सामान्वन्यासाः कर्तव्याः । areata पञ्चानां 

धात्रादोनां हादशानां नवसप्तग्रहाणं च न्यासाः कर्तव्याः ॥ २, 
समनोव्यापिन्यादिशक्तयः कातेखरादिवर्णः। अशिशिरमित्यामे[दिते]. 

यमित्य्थः। स्तनयोभ॑द्िलं निरन्तरतवम् ॥ ३ ॥ 
मन्तो पुनरिति! अ्रजपान्ते परमाममन्बयोग उक्ल; ॥ ४।१।६।७॥८ ॥ 
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aia get जया wat विभूतिविमला तथा | 
अमोघा fagat चैव नवमौ सवतोसुखौ ॥ ८ 

ब्रह्मविष्णशिवात्मकं समयं सीराय योगपीटाय | 
प्रोकतेति नतिमपि ga: समापयेत् पोटमन्वमहिमस्चेः ॥ € 

आवाह्य इाल्लंखिकमकमष्यपाययाचमादय मघपकयुततीः 

पूजयेदाबरणैः TATA तदधौनचेताः ॥ १० 
CAG: पञ्च यष्टव्यास्तवज्ेतदनु माभिः पश्चात् | 
अङ्ारादैराशापालेरभ्य्चयेत् क्रमान्मन्तो ॥ ११ 
प्रतिपृज्य शक्तिमपि तव पुरः प्रणिधाय ताख्ररचितं चषकम् | 

प्रजपन्मनं प्रतिगतक्रमतः प्रतिपूरयत् सुविमले; सलिलैः ॥ १२ 
अच्ततयवक्कुशदूर्बातिलसषपकुसुमचन्दनोपेतेः 

प्रखयाद्यच्छि द्रं Va सम्भावयम् समाहितधीः ॥ १३ 
दृष्टा feanag dead तथेव 
व्योमस्थितं परिहतावरणं विलोक्य | 

अष्टोत्तरशतमथ प्रजपेन्मन्ं लं 
पूर्ण दक' निजकरेय पिधाय पावम् ॥ १४ 

भूयोऽभ्यच्यं सुधामये जलमथो तद्रन्धपुष्यादिभि- 

जानुभ्यामवनिं गतश्चषकमप्यामस्तक' VET | 
दयान्मर्डलबददष्टिदयो भक्याऽष्यमोजोवल- 
ज्योतिर्दौप्रियशोघ्ठतिस तिकरं wating भाखते ॥ १५ 

नतिमपि पुनः समापयैेदिति। हलेखाकीसनाय नमः wid मन्समापन- 

मुत् । मूतिंमूलेन खं alld घर्ष ]ल्काय नमः इत्यन्तेन देवा ॥ ^ ॥ 
हाक्ञेखिकमक॑मिति । eal देवतेति देव ताविशेष उक्तः ॥ १० ॥ 
अर्चयेत् क्रमान्न्तीति। सोम वुध हस्ति gap शनेश्वर राड कीतुक्रमं 

ARAM AAA Aas चाह ॥ ११ ॥ 

प्रतिपूज्य शक्तिमपोति । पूर्वमेव मण्डलाकारस्यादित्यस्यापि पूजनसुक्लम् | 

प्रतिपूरयेत् सुविमलेरिति। अष्यंपूरणक्रमेण पूरणमवगन्तव्यम् । Ast मानसं 

बलम् । ज्योतिः शरोरकान्तिः। दोषो रश्मयः ॥ १२॥ १२॥ १४॥ १५॥ 
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अथ कछतयपुष्ाञ्जलिरपि पुनरष्टशतं जपेन्मनुमिमं मन्त | 
याव द्रश्मिषु भानोव्यंप्रोलम्भः सुधामयं तदपि ॥ १६ 
अब्टतमयजलावसिक्तगातो दिनपतिरप्यखतल्वमातनोति | 
धनविभवसुदारपुवमिवपशुगणजुष्टमनन्तसोगयोगि ॥ १७ 

तस्मादिनाथ दिनशो दद्तादहिनादौ 
दैन्यापनोदितनवे दिनवज्ञभाय | 
अध्ये समग्रविभवसत्वथ वाऽ्कवारे 
पारं स गच्छति भवाद्नयवारिराशैः ॥ शट 

अनुदिनमचयितनव्यं dat विधिनाऽसमुनाऽथवा रवये | 
दद्ादष्यदयमपि कुर्यादाञ्छिताथसमवापा ॥ re 

एकौक्ललय समस्तवस््वनुगतानादिल्यचन्द्रानलान् 
Fala गुणात्मकषेन सगुणानाक्तष्य ERB | 
सवे सत्प्रतिमश्य तामपि समावष्टभ्य इंसात्मना 
निलयं शुद्धमनन्यमक्तरपदं मन्तौ HIE योगतः ॥ Re 

अथ वटाम्यजपामनुसमुत्तमं सकलसंख्तियापनसाधनम् | 
दुरितरोगविषापरं छणामिह परत च बाज्छितसिद्धिदम् ॥ २१ 
विष्णुपदं समुधाकरखण्डं चन्द्रयुगावधिकं बतुरोयम् | 
च्ेवविदो मनुरेष समुक्तो यं प्रजपल्यपि सन्ततमात्मा ॥ २२ 
ष्यादया ब्रह्मदेव्यादिगायतीपरमात्मकाः | 
इसाऽक्गौबकलादौर्घयुजाऽङ्गानि समाचरेत् ॥ २३ 
अष्टोत्तरशतं मन्तोति। सोऽहमन्तत्वसुक्तम् । Fars ष्यानप्रकारमाह- 

यावदिति । अपिशब्द ्रामनोऽपि व्यापि सूचयति ॥ १६ ॥ 

धनविभवेत्यादि। Ee फलम् ॥ ९७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ 

योगमाह--एकोक्ष्येति। तामपि शक्तिमामत्ेनाऽवष्टभ्य प्रतिपदयेत्यथै; । 
प्रतिपत्तिप्रकारसु प्रपच्चयागे कथिवः। मन्तो भषेदिति । सोऽहं योग उक्ल; ॥२०॥ 

अजपाविनियोगमाह-सकलसंखतोति! यापनं समापनं निर्वाहश्च । 
तत्रापि तत्तत्कार्यानुगुणवोजयोगोऽवगन्तव्यः ॥ २१ ॥ 

विश्णुपदमाकाशं इकारः | केतन्नबोजल्वसुपपादयति--यं प्रजपत्यपोति । हं 
qa 
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असुणकनकवयो पद्मसंस्यञ्च गीरौ- 
इरनियमितविह्ं सौम्यतानृनपरातम् | 
भवतु भवदभीष्टप्राप्चये पाशटज्ञ- 
भयवरद्विचिलं रूपमञ्ञाम्विकषेशम् ॥ २४ 

प्रजपिद्ादशलक्तं मलुमिममाज्यान्वितेश्च दीग्धा्नैः 
तावत् सहखमानं TSA सौरे समच॑नापीठे ॥ २५ 
fafaa कलशमस्मिन् पूर्वीक्तानामपामयेकषेन | 
आपूय चोपचयं च विद्वानङ्गः प्रपूजयेत् FSA ॥ २६ 
ऋतवसुवरनरसंन्नास्तथतेगोऽबद्िपूविका जान्ताः | 
AMAT AAA दिशपासतश्च वच्यायाः ॥ Vo 

इति परिपुज्य च कलशं युनरभिषिच्याऽथ नियमतोऽष्यमपि | 
ददादिनाय चैडिकपारविकसिडये चिरं मन्तो ॥ रत 

इन्दुदयोदितसुधारसपृण साण- 
सम्बडविन्दुसुसमेधितमादिबौजम् | 
संचिन्य य मनुमिमं भजते मनसौ 
खात्मैकतोऽथ दुरितैः प्रतिसुच्यतेऽसी ॥ ₹< 
व्योमानुगेन वसुधाम्बुमुचा सदाऽमा 

प्रयोतमानसविनिःखतशौतसग्भ्याम् | 
आराधिता दहनचन्द्रलसन्बहोभ्यां 

रोगापरलयुविषदाइस्जः प्रयान्ति ॥ ३० 
बीजम् । सः afar: चिरं मन्तोति। सोऽदंयोग sat ॥ २२ ॥ २३॥ २४॥ 

॥ २५॥२६॥२७॥ RS 

योगमाह--इन्दुदयेति seed विसर्गख विन्दुदयं दाद शान्तं तच्मादुद्- 

गतेन quia gat यः aT: wage तेन सम्बबो यो fag: त्श 

aa ae रीपितमादिवोजं हकारे स्रूलाधारस्य इति न्यासक्रमोऽप्यनेनेव सूचितः | 
विखगास्मने नम इत्यादयो ASAT! ॥ २९ ॥ 

अ्ननुलोमयोगमाहइ Basa खानेषु--व्योमानुगेनेति। अमा बिन्दुना । 

सविनिःखतेति। सकारान्निःखतविसगेशोतरुगभ्यामिलयर्थ;।  दहनचन्द्र- 
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हंसाण्डाकारर्पं खुतपरमसुधं मू्ध॑चन्द्राद्लन्तं 
Tet ayaa निशितमतिरथ व्याप्तदेहोमगाचम् | 
स्मृत्वा संजप्य मन्तं पलितविषशिरोरुगज्वरोन्मादभूता- 
परस्मारादौश्च मन्तौ इरति दुरितदीर्माग्यदारिद्रादीषेः ॥ २१ 

विधाय लिपिषङ्जं मनुयुतोल्लसत्कयिंकं 
निधाय घटमव grag वारिणा तन्युखम् | 
पिधाय शशिनात्ममन्वयुतवामदोष्णा पुनः 
सुधायितरसैः खसाध्यमभिषिचयेत्तच्जलैः ॥ ३२ 

नारौ नरो वा विधिनाऽभिषिक्तो मन्तेण तेनेति fread: | 
रोगेखथाधिप्रभवरर्विसुक्तश्चिराय जीवेत् करणैर्विंशुद्ैः ॥ २३ 
करेण तेनेव जलाभिपणं प्रजप्य मन्त करकं पिधाय । 
सुधाधथितेस्तेविंषिणं निषिञ्ेदिषं निहन्यादपि कालकूटम् ॥ ३४ 

गदितं निजपाखणितलं विधिणः 
शिरसि प्रविधाय stare: शितधीः | 
अचिरात् प्रतिमोचयते विषती 
मतिमानय तच्तकंदष्टमपि ॥ ३५ 

दल्जपामन्तविधिः सम्प्रोक्तः संग्रहेण मन्तिबराः | 
यं प्राप्य सकलवसुसुखधमंयशोमुक्तिसुक्तिभाजः स्युः ॥ ३९ 
असणा शिखिदो्ंयुता SAT वेतया बुताऽनन्ता | 
ta: प्रयोजनानां तिलकस्तु यथाथ॑वाचको मन्तः ॥ ३७ 

लश्मषहोभ्यामिति | विदानन्दाखतामत्वसुक्तम् ॥ ge ॥ 

पिण्डयोगमाद--दंसाण्डेति । भूतपस्मारादौ मन्तीति । योग्बवोजयोग 

SAW २१।२२॥२२ ॥ 

उक्तमेव प्रयोगं निर्यन्रमाह-जलाभिपू्ंमिति । मन्तीति । गरुडबोजयोम 

उक्तः ॥ २४ ॥ 

शितधोरिति। पारितलदयेऽप्यश्टतध्यानङ्गगल इत्यथैः । मतिमानिति | 

RATA ्ंसःसोद्युटमध्यस्थ संस्थापनलक्षणा सूचिता ॥ ३५।२६ ॥ 

प्रयोजनतिलकमन््रमाह-अरुणिति ॥ ३७ ॥ 



१९६ ओोप्रपद्चसारतन्तम् 

गुद्यादाचरणतलं कर्ठाटागु्यमागलं कान्तात् | 

विन्यस्य मन्ववर्णान् करमेण मन्तौ करोतु चाऽङ्गानि ॥ ac 

aay मध्यमनुना दौ षयुजाऽङ्गानि चैह कथितानि | 
ध्यायेत् पुनरडिमकरं मन्तो निजबाच्छिताथलाभाय ॥ ze 

अरुणसरोरुडसंस्यस्विटगरुणोऽरुणसरोजयुगलधरः 

करकलिताभयवरदो दुतिबिम्बोऽमितभूषणस्तिनोऽवतु वः ॥ ४० 

Rada मन्ती दिनकरलक्तं मनं जपेजजुइयात् | 

तावत्छहखमन्नेः सघ्रतैर्वा विमधुराश्च तश्च fad: ॥ ४१ 

प्रागभिहितेन विधिना Were प्रतिविधाय तव ga: 

विन्यश्य कलशमस्मिन् प्रपूजयेत्तरणिमपि सावरणम् ॥ ४२ 

ae: प्रथमवरं asada ठतोयमाशेनैः 
सुष्यतरगन्धसुमनोधपादयः क्षतभक्तिनिवमनाः ॥ ४३ 

गादिदिशणसंस्याः शशिवुधशरुभागवाः क्रमेण स्यः 
आगभ्नेयादिष्वखिषु धरणिजमन्दादिक्षेतवः पूज्याः ॥ ४४ 
शुभसितपौतशुक्का रक्तासितधुखक्तष्णकाः क्रमशः | 
GVA HAA वामोरन्यस्तवामकरलसिताः ॥ ४५ 

अपरकराभयमुद्रा विक्ततसुखोऽदहिः कराहिताञ्चलियुक् | 

SHMTA मन्दः सबणेसह शां शुकादिभुषश्च ॥ ४६ 

संपृज्येवं विधिना विधिवद् गोरोचनादिकंद्रव्यः 
दयादष्य रवये मन्तो निजवाज्छिताप्नये FAT ॥ ४७ 
क्रमेण मन्न करोतु stata! Baas रादिव्यादि पञ्च म्ूतिदादश- 

दिव्यग्रहन्यासाः सूचिताः ॥ २८ ॥ 

aan निजवाच्छितिति। बोजविशेषयोगे ध्यानविशेषाः afar wt 
बोजम् । सं शक्तिः ॥ Reuse ॥ 

wat दिनकरलक्ञमिति। जपे प्रणवादिलं सूचितम् ॥ ४१।४२।४२॥४४ ॥ 

॥ syuse ॥ 

wat निजवाच्छिताक्षयै इ्य््यऽपि बोजविशेषः हंसःसोहंयोगावुक्लौ । 
॥ 818८ ॥ 
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गोरोचनासतिलवेणवराजिरक्त- 
भौताख्यशालिकरवौरजवाकुशाग्रान् | 
श्यामाकतख्डुलयुतांश्च यथाप्रलाभं 
संयोज्य भक्तिभरतोऽष्यविधिविंषेयः ॥ ac 

A मण्डलमष्टपवलसितं तत्क्थिंकायां तथा 
पारु विधाय करुम्भनवकं तस्पूरयिला जलेः | 
आवाह्य क्रमशो ग्रहानभिसमारष्याऽभिषेकक्रियां 
quig यो ग्रह्वेक्लतानि विलयं area लच्छीर्भवेत् ॥ ४६ 

ग्रहपरिहतमिष्टरा gaaan दिनेशं 
प्रतिज्ञुहत निजं वेक्तते वे ग्रहाणाम् | 
श्रुभमतिरूपरागे Beara: खमे वा 
रिपुपरजभ्ये वा घोररूपे गदे वा ॥ yo 
अवादिजाङत्रिपमयूरकपिप्यलाच्चाः 
सोदुम्बराः खदिर शम्यभिधाः सदूर्वाः | 
दर्भाह्नयाश्च समिधोऽष्टशतं क्रमेण 
सपिंहविर्धतयुताः पृथगेव च स्यः ॥ ५१ 

सोमादौनां दिशि दिशि समाधाय वद्धि यथाव- 
ga सभ्यकुतवति सुदं यान्ति सवे ग्रहाश्च | 
ge सम्यग्जयमपि aa: शन्तिमायुश्च दषं 
waite ब्रजति पुनरेक वा सर्वहोमः ॥ ५२ 

ग्रहशान्तिमाइ- क्त्वा मण्डलमिति ॥ ४९ ॥ 

उक्त एव प्रयोगे कालविशेषं होमविशेषं च विवक्तत्राह- ग्रहपरिठतमिति | 
शुभमतिर्पराग इति । पूर्वाकतग्रहमन््राविस्मरणमुक्तम् ॥ ५० ॥ 

होमे समित्रियममादह-अकंति। aftefadaga इति । प्रथमं सर्पिः | 
ततः खमित्। ततो तम् । ततो हवि; । ततो तमिति क्रमः । अष्ट्तभेव 
Pasa | Wears त्वादावन्ते च व्याहृतिभिस्पि जुहयात् ॥ ५१ ॥ 

सर्वेषां सोमादोनां यथावद्धोभे aa इति । वसणवायुमध्यस्ये सूयेङर्डेऽम्नि- 
जननादिकं gal सोमादिकङ्कण्डेषु प्रागादिदिकस्धेषु af विद्भत्य aatsfia- 



eer RATA AA 

अमुना विधिनाऽच॑नाइताद्ेः प्रभजेद्यो दिनशो नरो दिनेशम् | 
मणिभिः स wig धान्यवगेः परिपूर्णावसयो भवैचिराय ॥ ५३ 

aaa Taqwa मेधा रेचिकया गुणः 
व्यल्ययोऽष्टात्तरः प्रोक्तः सौरः सर्वाथसाधकः ॥ ५४ 
देवभाग irae गायतो छन्द उच्यते | 
Meal देवता Asa कच्यन्तेऽङ्गन्यतो मनोः ॥ ५५ 
सव्यब्रह्मविष्णारुद्रेः सागिभिः सवेसंयुतैः | 
तेजोज्वालामणिहंफट्खाहान्तेरङ्गमाचरेत् ॥ ५६ 

आदिल रषिभान भास्कर सूर्यौ न्यत् खरेलंघुभिः | 
सशिरोमुखद्दृगुद्यकचरणेषु क्रमश एव मन्वितमः ॥ ५७ 
सशिरोसुखगलदृदयोदरनाभिशिश्राङ्घ्रिषु प्रविन्यसेत् | 
DURA; रमेण सोऽयं तदल्रन्यासः ॥ ue 
असणोऽरुणपद्कजे fang: कमलेऽभीतिवरौ ateura: | 
सखरुचाहितमण्डलस्विनैचो रविराकल्यशताकरुलोऽवतादः ॥ ५९ 

संदौ्चितोऽथ मन्ती मन्तं प्रजपेच्च वणंलक्तान्तम् | 
लुहयात्ि मधुरसिक्तैद ग्धतसरूसमि ह रेवसुसहखम् ॥ ६ ° 
अथवा adi: समचये्िवयशोऽष्यमपि ददात् | 
gaia एव WS कुम्भं प्रणिधाय साधु संपूयं ॥ ६१ 
शरुद्वादविररुणवासोयुगेन संवेष्ट्य पूजयेत् क्रमशः | 
Weed: परस्तादादिल्यादैरुषादिशक्तियुतैः ॥ ६२ 

quad छत्रा होमे कत इत्यथै; । एकव होमपक्ेऽपि प्रथमं सयम क्षता तं 

कुम्भे fags सोममावाद् and विधाय तद्विषज्य बुधादि होममप्येवभेव 
कुयात् ॥ ५२।५२ ॥ 

अष्टाक्षरस्य at वोजम् । कौं शक्तिः ॥ ५४।५५।१६ ॥ 

man एव मन्तितम इति । कोभिव्यादिक्रमेणादित्यादिबोजानां सम्बन्ध 
उत्तः | हादशादित्यादिन्यासञच ॥ ५७॥५८॥१५९. ॥ 

मन्त्रो मन््रमिवि । शक्तियोग उक्तः ॥ ६०॥६१ ॥ 
आदित्याखरुषादिशक्तियुतेरिति। आदित्यं मध्ये संपूज्य रव्यादिचतुष्टयं 
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माढभिररुणान्ताभिः सग्रहः rasa सूर्यपार्षदः । 
सोषा सप्रन्ना सप्रभा AAT च शक्तयः प्रोक्ताः ॥ ६३ 

संपृज्यैवं दिनेशं पटुमतिरथ जप्त्वा च इतवाऽभिषेकं 
क्रत्वा दच्वेनसंस्यं वसुमपि गुरवे सांशुकं भोजयेच | 

विप्रानादित्यसंख्यानिति विदहितमनुर्निलयशोऽरधवच्च दद्यात् 
वारे वा MATA शुभतरचरितो वल्लभाय ग्रहाणाम् ॥ ६8 

इतीह दिनछन्मनं भजति fran भक्तिमान् 
य एष निचितैन्दिरे भवति atest aac | 
समस्तदुरितापरुलुरिुभ् तपौड़ादिका- 
ANS स सुखो स जोवति wey भूयात् पदम् ॥ ६५ 

इति श्रौप्रपञ्चसारे पञ्चदशः पटलः ॥ 
feg उषादिचतुष्टयं कोरेषु पूजयेदित्यर्थः ॥ &२॥ 

अरुणान्ताभिरिति। मन््रानन्तरमयेऽरुणमपि पूजयेदित्यथं; ॥६२।६४।६१५॥ 

इति जीपद्मपादाचार्यक्पे प्रपच्चसारविवस्शे 

पञ्चदशः पटलः | 
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अथ चन्द्रमनं वच्छे सजपार्चाइतादिकम् | 
हिताय afaui साध्यविधानञ्च समासतः ॥ 2 

गुः ससय: सद्धन्दुविन्दुहोनः पुनश्च सः 
विषानन्ती मान्तनती मन्वोऽयं सोमदैवतः ॥ २ 
दौ्भाजा खनोजेन कुर्यादङ्गानि वै क्रमात् | 
विचिन्तयेत् gaat थथाबन््न्तदेवताम् ॥ 2 

विमलकमलसंस्थः सुप्रसनच्राननेन्दु- 
वैरदकुसुदहस्तश्चाङुहारादिभूषः। 
स्फटिकरजतवर्ण बाञ्छितप्राप्तये बो 
भवतु भवदभीष्टयोतिताङ्ः शशाङ्कः ॥ ४ 

Shae: प्रजपेन्मन्तौ TEE मनं वभौ । 
पञ्चमो दशमी पञ्चदशोषु तु विशेषतः ॥ ५ 
अयुतं प्रजपिन्सन्ती सायाह्केऽभ्यच्यं भाधिपम् | 
पयोऽन्नेन इनेट्भूयः TAA सहस्रकम् ॥ € 

ससपिषा पायसेन षटसदखं इनेत् पुनः 

Roam तु सोमान्तं परिपूज्याऽचैयेदिधुम् ॥ 9 
साच्िकसूयविधिमभिधाय राजसस्य सोमस्य विधिमाष्- ञ्य चन्द्रेति ॥१॥ 
रविः ऋषिः । पडक्गिम्डन्दः । सोमो रेवता सीं बोजम्। राय 

शक्तिः ॥ २॥ 

घुनर्मन्तीति। प्रणवादिल्वमुक्तम्। यथावदिति सोममण्डल इत्यर्धः । 
॥ ३॥४ ॥ 

प्रजपेन्मन्बोति। ot सोसौ] युटत्वमुक्तम् ॥ ५॥ en 

Dean सोमान्तमिति । अं सूयमर्डलाय नमः । मं वङ्किमिण्डलाय नमः | 
खं सोममण्डलाय aa) इति पौटपरूजायां awe पूजयेदित्यथः | 

राका कुमुदतो नन्दा सुधा संजोवनो AA | 

भाप्यायिनो चन्द्रिका च हद्भादिनी नव शक्षयः ॥ 
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कैसरेष्वङ्गपूजा स्याच्छतीस्तददिरर्च॑येत् | 
रोहिणो क्त्तिकास्याञ्च रेवत भरणौ तथा | 
राविमार्द्रह्यां ज्योत्लां कलाञ्च क्रमतोऽ्च॑थेत् ॥ ८ 
दलायेषु यहानष्टौ दिशानाघाननन्तरम् | 
स॒सितेगन्धकुसुमेः पावे श्प्यमयेस्तथा ॥ € 
शक्तयः फुलकुन्दाभास्तारहारविभूषणाः 
सितमाल्याम्बरालेपा रचिताञ्चलयो मताः ॥ १० 
इति सिद्धमलुमेन्ती शशिनं मृं चिन्तयन् । 
विसहखं जपेद्राती मासान्लयञ्चयो भवत् ॥ ११ 
ृदयाग्धोजसंस्थं तं भावयन् प्रजपेन्मनुम् | 
राज्यप्वय वत्सरे प्राप्रयादप्यकिञ्चनः ॥ १२ 
आहाराचारनियतो जपेल्लचचतुष्टयम् | 
असंशयतरं तेन निघानादि च लभ्यते ॥ १३ 
घोरज्वरगराः WILT: RATT कामलाः | 
तन्मन्चायुतजापेन नश्यन्ति सकलापदः ॥ १४ 

fray: stad gutg विजितैन्द्रियः 
जपेन्यनं यथाशक्ति लच्छीसीभाग्यसिद्ये ॥ १५ 
वितयं मण्डलानान्तु क्त्वा पाश्चा्यपीविंकम् | 
आसोनः पश्चिमे मध्यसंस्थे द्रव्याणि विन्यसेत् ॥ १६ 
पृवस्मिन् पडङ्जोपेते पूववत् सोममचयेत् | 
राकायामुदये राज्ञो निजकायं विचिन्तयेत् ॥ १७ 
संस्थाप्य राजतं तव चषकं परिपुरयेत् 
गव्येन शुद्धपयसा WITT जपेन्मनुम् ॥ १८ 

पूर्वादिक्रमतो मन्न नव्यन्ताः पूजयैदिमाः ॥ ७॥८।९॥१० ॥ 
सिदमनुमेन्तीति। at सौं gid मन्वमिलयर्थः। used ओपुरो 

मन्तः ॥ ११।१२।१ ३।१४।१५ ui 

अष्येदानप्रकारमाह--चितयमिति ॥ १६।१७॥१द ॥ 

२९ 
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अष्टोत्तर शतादत्या ददयादष्यमयेन्द्धे | 
विद्ामन्तेण WAM यथावत्तहतात्मना ॥ १९ 
विद्येविद्यापदे प्रोतौ मालिनौति च चन्द्रिणि | 
चन्दरसुष्यग्निजायाञ्च निगदेत् प्रणवादिकम् ॥ २० 
प्रतिमासच्च षग्मासात् सिद्धिमेष्यति काङ्कितिाम् | 
दृष्टाय दौयते कन्या कन्यां बिन्देन्निजेश्षिताम् ॥ २१ 
अमितां थियसाप्रोति कान्तिं gary यशः aga | 
सोमाष्यदाता लभते दौषमायुश्च विन्दति ॥ rz 
इति सोममन्वविधिः प्रणिगदितः dazu मन्तविदाम् | 
उपक्ततयेऽमितलच्छेा मेधायै प्रे चेह सम्पच्च ॥ २३ 

अथाऽगिनिमन्तानखिलाथंसिद्धिप्रदान् प्रवच्ये जगतो हिताय | 
सर््यादिक्गप्ोनपि साङ्भेदान् सार्चाविशेषान् सजपादिकाश्च ॥ २४ 
वियतो दशमोऽ्धिंसर्युक्तो भुवसर्गौ शगलान्तषोडशाचः 
इतभुग्टयिता धवादिकोऽयं Aqua: Gaafee: HATA: ॥ २५ 
agra तदषिण्छन्दो गायती देवताऽग्निरुदिष्टः 
प्राकप्रोक्तान्यङ्गानि दिशः ages मन्तवाक्येरवां ॥ २६ 
शक्तिखस्िकपा शान् साङ्शवरदाभयान् दधिमुखः | 
मुङ्कुटादिविविधभूषोऽवताचिरं प्रवकः प्रसन्नो वः ॥ २७ 

जपेदिमं मनुखुतुलक्तमादरा- 
दशांशतः प्रतिज्ञुयात् पयोऽन्धसा | 
ससर्पिषाऽप्यसिततरेश्च षाटिकैः 

समचयेद्थ बिधिवदिभावसुम् ॥ रट 
wan यधावदिति | विद्यामन्तस्य प्रणवबोजादिलं मूलमन्तान््यल्मास- 

मणर्डलश्यदिविष्ठसोमाष्या र तानामैक्यध्यानं चोक्तम् । अन्यच जपादिकम् eet 

विदयामन््सुद्रति--विदेविद्येति । संग्रहेण मन्तविदा मिति | अमितलद्ये 

Rat Aas वाग्भवयोगं लोकदयसम्प्रदे प्रणएवयो गं चाह ॥ २०।२१।२२॥२२॥ 

तमोगुणप्रधानानाग्नेयान् मन्तान् सविनियोगानाह-अथाऽग्नोति। ओं 
बीजम् । सराहा शक्तिः। प्राकपरोज्ञानीलखग्निजनने maf. सदहखराचि; 
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पोता प्वेताऽरुणा RUT wat तीव्रा स्फुलिङ्गिनी 
रुचिरा ज्वालिनो चति कशानोनेव शक्तयः ॥ ze 
WS तन्नपातः प्रागङ्गेर्टमूर्तिंभिसदलु | 
भूयश्च शतमखादयविं धिनाऽथ हिर ण्यरेतसं aaa ॥ ३० 
अज्धेरष्टोध्वेशतं प्रतिपदमारभ्य मन्तविदहिनशः 
चतुरो मासान् जुह्यात् लक्षौ रल्यायता भवत्तस्य ॥ ३१ 
श॒द्वाभिः शालौभिदिंनमनुक्ञुहयादथाऽब्दमावेण | 
शालोशालि VE स्याद्गोमदिष्यादश्च संकुलं तख ॥ ३२ 

श॒दान्नेघ॑तसिक्तैः प्रतिदिनमग्नौ समेधिते जुदयात | 
अन्रसखद्धिमहतो खादस्य निक तनैऽब्दमावेण ॥ २३ 
जुहयात्तिलेः FYE: षण्मासाच्नायते महालच्छीः | 
कुमुदैः सकह्वारैरपि जातीकरुसुमेश्च जायते सिद्धिः ॥ ३४ 
पालाशैः पुनरिष्यकेः सरसिजर्वेल्वैश्च रक्तोत्यले- 
दग्धेवीरुहसम्भवैः खदिरजैर्व्याधातदचतोदधवैः 
दूर्वाख्येञ्च शमो विकङ्तभवेर्टोध्वेयुक्तं शतं 
निलयं वा जुह्यात् प्रतिप्रतिषदं मन्त महासिद्ये ॥ ३५ 

तारव्यादतयश्चाऽग्ने जातवैद इहावह | 
सर्वकमाणि Saag साधयाऽग्निवधर्मलुः ॥ ३९ 

ROMAN: पूर्वोक्ता मन्तेणाऽङ्गानि वणंभिन्नेन | 
भुततेकरणसैन्द्रियगुणयुगमेर्म लवणं कस दपि ॥ ३७ 
अथवा शति खस्तिकदर्भाचखकसखवखगभयवरान् | 
दधदमिताकल्यो बो बसुरवतात् कनकमालिकालसितः ॥ ac 

afaqe इत्यादिनेत्यथः । जिन्नासपकमूत्यशटकन्यासौ सामान्यपटलोक्तन्यासाञ्च 
RAM: । Baer पोटमूतिकल्मना ॥ २४।२५॥।२६॥२०।२८।२९॥२० ॥ 

watafean इति ¦ alata उक्तः। wat महासिद्य इत्यपि 
ओबोजयोग एव । प्रतिदिनमेकंकेन द्रव्येण षरमासं जुडयात्। क्चार- 
कुमुदाववशिष्टौ gant प्रतिपदि वा सवङंइयात् ॥ २१।२२॥२२।२४।२१५ ॥ 

तारं व्याहृतय इति ! चों बोजम् । खाहा शक्तिः ॥ २६।२३७॥ 
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बत्यरादेशच तुभ्यं दिनादावैव दौचितः । 
मन्तं हाद शसाहखं जपेत् Baga fra: ॥ ३९ 
अर्चयेदङ्गमूतींश्च लोक्षेशकुलिशादिभिः। 
सभिदटाज्यममायां fe परिशोध्य यथाविधि ॥ ४० 
ब्राह्मणान् भोजयित्वाऽथ खयं भुक्ता समाहितः 

“ists प्रतिपद्ये तेजहयादचितेऽनले ॥ ४१ 

मन्ती वटसमिद्रीडितिलराजोहविषंतेः 
अष्टोत्तरशताहच्या इनेदेकैकशः कमात् ॥ Be 
दशाहमेवं इत्वा तु एुनरेकादभौतिथौ | 
शक्तया प्रतप्यं विप्राश्च प्ररयाद् गुरुदचतिणाम् ॥ ४३ 

सुबयबासोधान्यानि शोणं गाञ्च सतगंकाम् | 
पुनर षटोत्तरं मन्त aed दिनशो जपेत् ॥ ४४ 
विधिनेति विधातुरग्निपूजामचिरेणेव भवेन्महासखङ्धिः | 
धनधान्यसुवर्ण॑रलपूर्णा धरणौ गोहषपुवमिवकोणा ॥ ४५ 

प्रजपेदथवा evaded दिनशो बत्सरतो भवैन्महाश्रौः । 

जुद्यात् प्रतिवासरं wate हविषाऽब्देन भवैन्यहासखडधिः ॥ ४६ 

पालाशः कुसुमेशनेदधिघ्ठतन्नौ द्रश्च तै मण्डलं 
निलयं साष्टशतेस्तधेव करवोरोत्थेः सख्डए इनेत् | 

षरमासं कपिलाघ्वतेन दिनशोऽप्यष्टौ सहं तथा 
होतव्यं लभते स राज्यसटभौ Gail यशो वा महत् ॥ ४७ 

उत्पूर्वात्तिष्ठशब्दात् पुरुषदहरिपदे पिङ्गलान्ते निगद्य 
प्रोच्याऽथो afar पुनरपि च वदेत् देहिमेदान् क्रमेण | 

भूयो ब्रूयात्तथा दाप्थशशियुगलाणाश्चतुवि शदणः 

प्रोक्तो मन्तोऽखिलष्टप्रतरणसुरसद्याङ्त्रिपः स्यात् क्शानोः ॥ ४८ 

भ्रथवेति । पूवेमन्त्ोक्तध्यानविकल्याथं; ॥ २८।२८॥४०।४१ ॥ 

nam वटसमिदिति । AA arash व्याद्ृतिच्रथयोगाथंः ॥ ४२॥४३ ॥ 

अष्टोत्तरं मन्तीति । प्रणवशक्तिपुटितत्वसुक्तम् ॥ ४४।४१५।४६॥8७ ॥ 
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BUI स्युः पृवंबहतुभूतदिशाविकरणयुगलार्ै | 
मृलमनुनाऽथ कुर्यादङ्गानि क्रमश एव मन्तितमः ॥ ४६ 
हमाप्वत्यसुरदुमोद्रभुबो निर्यान्तमश्वाक्षतिं 
वन्तं धनधान्यरलनिचयान् रन्धेः VR: सन्ततम् | 
ज्चालापज्लवितखरोमविवरं भक्तातिंसम्धेदनं 
वन्दे धममुखाथंमोत्तफलदं दिव्याक्कतिं पावकम् ॥ ५० 
WAS लच्मानं मन्ती संदौक्ितोऽथ मनुमेनम् | 
Aes तदवसाने घ्रतसिक्तैः पायसेटेशंशेन ॥ ५१ 
अङ्गेहतवहमूतिंभिराशेशैः संयजेत्तदस्वैश् | 
पावकमिति मन्वितमो गन्ाद्येरनुदिनं तमुपहारैः ॥ ५२ 
दिनवतारे मनुमेनमन्वहं जपेत् aed नियमेन मन्तवित् | 
Twa यशसे fea रुजां विमुक्तये युक्तमतिसथाऽऽयुषे ॥ ५३ 
शालोतण्डलकेः सितेश्च परयसा इता हविः पावकं 
गन्धाद्यः परिपुज्य तेन हविषा daw पिण्डं महत् | 
आज्यालोडितमेकमेव Tease मनं मन्तवित् 
aera प्रतिपद्यथो शतमतः सादिन्दिगा aqua ॥ ५४ 

अष्टोत्तरं TARA खुगसुद्रयेव 
मन्तौ प्रतिप्रतिषदं जुहयात्ययोऽत्नैः 
amanda खलु तव विचारणौयं 
संबत्छरात् स च निक्षेतनमिन्दिरायाः ॥ ५५ 

उत्पूर्वादिति। नो बोजम् । खादा शक्तिः ॥ 8८ ॥ 
क्रमश एव मन्वितम इति । बोजान्तरथोगेऽङ्विशेषाः कथिता; ॥ 8९५० ॥ 
ल्तमानं मन््ोति। प्रणवयोग उक्तः ॥ ५१॥ 
पावकमिति मन्वितम इति। य॒ष्यच्ञल्यादिमन्तन्न इत्यथः ॥ ५२ ॥ 

नियमेन wafafefa agua श्रसिंहबोजयोगं यशसेऽजपायोगं सिय 
agai रुजां faqaa दुर्गायोगमायुषे खल्यु्ञययोगं चाह । युक्रमतिरिति । 

तत्तद्बोजोदितध्यानमाह ॥ ५२ ॥ 
stat मनुं मन््विदिति अयोगं देहि मे इत्यत साध्ययोगं चाह 1 
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aera शतं हविषा मन्तेणाऽनेन निलो जुडयात् | 
बरमासादाग्तमो भवति नरो नाव सन्देहः ॥ ५६ 

शालोभिः शद्धाभिः प्रतिदिनमष्टोत्तरं शतं जुहयात् | 
घनधान्यसखदः स्थान्मन्तो संबद्छरादडमावेण ॥ ५७ 

आन्येरयुतं जयात् प्रतिमासं प्रतिपदं समारभ्य | 
अतिमहती wall: स्यात्तस्य तु षरमासतो न सन्देहः ॥ ५८ 

TEU: पुनरुत्पलेः शतं यो मधुराक्तीः प्रजुहोति वत्सराम् | 

मनुनाऽप्यमुना शताधिकं स Vaasa महत्तराञ्च Tae ॥ ५६ 

जातीपलाशकरवोरजवाख्यवि- 
व्याघातक्षेसरकुरण्टभवेः प्रसूनः | 
एकेकशः TARA मधुरवयाक्तै- 
staq प्रतिप्रतिपदं faaafa वर्षात् ॥ go 
खण्डेश्च सप्दिनमप्यख्तालतोत्ये- 
मन्तो इनेदृगुणसहखमयो VASA: 
सभ्यक् समच्यं दहनं त्वचिरेण जन्तु 

श्चातुधि कादिविषमज्वरतो बियुञ्चाात् ॥ <2 
कषौरदुमल्गभिपक्रजलेयंथाव- 
त्संपूयं कुम्भमभिपृज्य क्षशानुमव | 
जप्ता मनं gata विसहस्रमावं 

सैकक्रिया ज्वरहरौ ग्रह्वेक्ततप्नौ ॥ ९२ 
पयसि इदयदृघ्रे भानुमालोक्य तिष्ठन् 
प्रजपतु च ava निल्यशो मन्तमेनम् | 
स दुरितमप्रखलयं रोगजातच्च हित्वा 
व्रजति निवतसीख्य' बत्धरादी्ध॑मायुः ॥ ६३ 

उक्ञमन्धदयग्रहणेऽप्ययमेवार्थः ॥ ५४।५५।५६॥५७॥५८॥१९॥६० ॥ 

मन्तो इनेद् गुणसहखमिति | अखतबोजयुतत्वसुक्तम् ॥ ६१।६२॥।६२॥६४ ॥ 
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मनुनाऽसुनाऽष्टशतजघ्रमथ प्रपिवेज्जलं ज्वलनटौपनक्लत् | 
गुरुभुक्तमप्युदरगं agar पररिजापितं पचति कुच्यनलः ॥ és 

इनेदरुणपङजेस्तिमधुराघतैनिंलयशः 
सहखखतुमासतः पृथुतरा रमा जायते | 
प्रतिप्रतिषदं नेदिति बुधोऽथवा संवत्सरं 
विनष्टवसुरप्यसौ भवति चेन्दिरामन्दिरम् ॥ ६५ 

दति श्रोप्रपञ्चसारे TST: पटलः ॥ 
बुघोऽधरेति। प्रतिपन्मातरहोभे होमसंख्याधिक्यं सूचितम् ॥ ६५॥ 

इति खोपद्मपादावार्वक्षे प्रपच्चसारविवरणे 

em: पटलः | 



सप्ठदशः पटलः | 

अथ संग्रहेण कथयामि मनुमपि महागशेशितुः | 
यं समवह्ितधियः सुधियः समुपास्य सिडिमधिकां प्रपेदिरे ॥ १ 

तारः श्रौशक्तिमारावनिगणपतिवीजानि दण्डोनि चोक्ता 
पञ्चादिघ्रं चतुर्थ्यां बरवर दमथो सवेयुक्तं Tay | 
आभाष्य waa वशषमिति च तथेवाऽऽनयेति feet: 
प्रोक्तोऽयं गाणपत्य मनुरखिलविभूतिप्रदः कल्यशाखो ॥ र 
ऋषिरपि गणकोऽस्य wie निददन्विता च गायती | 
सकलसुरासुरवन्दितिचरणवुगो देवता गणाधिपतिः ॥ ३ 

प्रणवादिबौजपौटस्यितेन दघं खरान्वितैन सता | 
अङ्गानि षडविदध्यान्मन्तौ विच्नेष्वरस्य बीजेन ॥ 8 
wafer महासखदिदस्य विधानं वक्तुमारभते-अथेति। सखम- 

वहितधियः खाखमधर्मादप्रमत्ताः सुधियो aera ध्यानविशेषन्नाः ॥ १।२॥२ ॥ 

मन्त विन्नण्वरस्य इति। arady सर्वज्नादियोग उक्लः। न्यासविशेषैः 
मन्ामत्वमपि सूचितम् । प्रणवपुटितैः पच्चबोजैरङ्गुलोषु विन्यस्याऽवणिषेन 

करयोः व्याप्य अङ्गान्यङ्गुलोषु विन्यस्य रसेन 2? विशे व्याप्य प्रणवपुटितं 
aga सू्धौदिषु विन्यस्याऽवशिष्टेन ada व्याप्य तथेव पञ्चवक्तेषु टोःपत्- 
waaay कटि दयां सदयद्नतूसु च mefaaa न्यसित्वा पदाष्टकमष्टाघारषु न्यसेत् | 

पदचतुदवां चेत् चतुदंशाधारेषु | नवकं चेत् नवाधारेषु। द शकं चेद् दशाधारेषु । 

मूलाधार हषण लिङ्कस्ूल जठर नाभ्युदर हदयोरो गललस्विका भ्र मध्य ललाटकेणा- 

न्त सूघानः चतुदंशधाराः। दषण्जदरोदरोरोवर्ज्या दणधाराः । केशन्तवज्या 

नवाधाराः। ललाट वर्य अष्टाधाराः | बोजषट्कं पदषट् कम् | वरदेत्यन्तं सप्तमम- 

वशिष्टम् अरष्टममिव्यष्टपदपक्तः | नवपदपत्ते गणपतये इव्यन्तं समं वरदान्तमष्टमम् 

अवशिष्टं नवमम् । दशपदपक्ते सर्वजनं भे इत्यन्तं नवममवशिष्टं दशमम् । 
agency वरवरदेति च पददयमवगन्तव्यम् । मूर श्वमध्याकिदियास्य कर- 

पत्सन्ध्यग्र गलद्ृत्सु AUNT पदन्धासात् yaaa, मूुषभ्चमध्याक्तिदयास्येषु 

बोजपद्धकं सवजनं भे वशमानय सवारेति अनेन सहितं न्यसेत् । तथा करपत्- 



Bae, पटलः Ree, 

ARIA: कल्पकदक्चबिशेषेविं शिष्ट तरफलदैः | 
शिशिरितचतुराशेऽन्तर्बालातपचन्द्रिकाङ्रले च ae ॥ ५ 
रे्नवजलनिधिलहरोकणजालकवाहिना च TATA | 
संसेविते च सुरतशुमुमनः्रितसधुपपन्चचलनपरेण ॥ € 
रलमये मणिवच्यप्रवालपफ्लपुष्पपह्लवस्य Aa: | 
महतोऽघस्तादतुभियगप्रत्संसेवितस्य कल्पतरोः ॥ 
सिंहसुखपादमोटगलिपिमयपद्य विषट्कोयोज्ञसितै | 
आसौनस्त्वेकरदो TESST दशभुजोऽसुयो गजवद्नः ॥ ८ 

बौजापूरगदेचुका्मकरुजा चक्राजपाशोत्यल- 
ब्रद्यगरसखविषाणरतनकलशप्रोयत्क राम्भोरुहः 
ध्येयो वल्लभया च TATA ज्वलद्भूषया 
विष्वोत्प्तिषिनाशसंस्ितिकरो fart विशिशघद्ः ॥ < 

करपुष्करघतकलशखतमणिसुक्तोप्रबालबष्ण | 

अविरतधारां विकिरन् परितः साधकसमगरसम्यद्ये ॥ १० 
मदजललोलुपमधुकरमालां निजकणं तालताडनया | 
निर्बासयन् सुहमहरमरेरसुरेश्च रवितो युपगत् ॥ ११ 

अगरेऽय बिल्वमभितश्च रमारमेभी 
aefaad वटज्ुषी गिरिजाहषाडै | 
yesa पिप्यललुषौ रतिुष्मबाणौ 
aa प्रियङ्गुमभितश्च महीवरादी ॥ १२ 

सन््यग्रेष्वपि कयय'सदयदृतखपि जानुदयगुल्फदयनाभिष्वपि स्तनदयकण्डष्- 

काङ्त्खपि । एष विभूतिन्धासः । पुनः बोजपद्चकभेव मूषेभ्ूमध्याच्िवदनेषु 

सर्वजनमित्यादि व्यापकलेन न्यसेत्! रमारमेशादिकं मूघीदिपद्धभूतखानेषु 

नाभितत्पाश्वैकण्ठततपरार्खषु विन्रषटकं सशक्तिकं निधिदहयं च स्तनदयाधः पुनः 

ब्ह्माणादिकमलिकादिषहेषु स्थानेषु च । सामान्यपटलोक्तन्यासाञ्च कार्या इति । 
गं बोजम्। set शक्तिः ॥ 8 ॥ 

लिपिमयपञ्चे faufefa: तिकोणमध्ये प्रणवे गमिति साध्याख्यादियुतं 

लिखित्वा यौ st at ग्लौं बोजेस्तत् diay षट् कोशेषु बोजषट्कं तदन्तराले 
२७ 



ate ओोप्रपश्चसारतन्तम् 

an च पद्मयुगचक्रदरैः Goat 
पाशाल्कुशाख्यपरशुविशिखेरथाऽन्यी | 
युम्मोत्पसेक्नमयचापशरेस्त तीया- 
FA शुकादकलमाग्रगदारथाङ्ः ॥ १३ 

ध्येयाः षट्कोणाकिषु परितः पाशाङ्कुशाभयेष्टकराः | 
सप्रमदा गणपतयो रक्ताकाराः प्रभिन्नमदविवशाः ॥ १४ 
अग्राखावामोदः प्रमोदसुमुखी च तमभितोऽखियुगे | 
पृष्ठे च दुर्मुखाख्यस्तवसुमभितो विघ्नाविप्रकर्तारौ ॥ १५ 
सव्यापसव्यभागे तस्य wat च UTA । 
मीक्तिकमाणिक्याभौ वर्षन्तौ धारया धनानि सद्ा ॥ १६ 
fafgaagt चान्या कान्तिमंदनावती मदद्रबया | 
द्वाविणिवसुधाराष्ये वसुमलयपि विघ्ननिधियुगप्रमदाः ॥ १७ 
ध्यात्वैवं विन्नपतिं चत्वारिं शत्यहखसंयुक्तम् | 
प्रजपेन्लचचतुष्वं चतुःसहसखच्च टौक्चितो मन्ती ॥ ec 
दिनमनु सचतुश्चल्वारिंशव्छंष्यं सन्तप॑येदिघ्रम् | 
उक्तजपान्ते मन्ती जुडयाच दशंशतोऽषटभि द्रव्यैः ॥ १९ 
मोदकपृथुकसलाजाः सशक्तवः सीक्लनारिशेलतिलाः 
कदलोफलसदहितानीव्यष्ट द्रव्याणि संप्रदिष्टानि ॥ ₹० 
अनुदिनमचयितव्यो जपता मनुमपि च मन्िणा गणपः | 
प्ाकप्रोक्तपद्ममोठे सशक्तिकषे सासिकामनो विधिना ॥ २१ 

अङ्गषट्कम् अषटदलेषु पदाष्टकं तदहिवुत्तवये माटकापाशाङ्शारणन् विलिख्य 
तदहिःभूपुरहये wi ङौ इति लिखेदिल्यर्थः ॥ ५--१२॥ 

सप्रमदा इति । सि सदि कान्ति मदनावती मदद्रवा द्रावणोभिः सहिता 
इत्यथे: । वसुधारावद्मल्ौ fren: शक्तिः ॥ १४ ॥ १५॥ १ ६ ॥ १७॥ 

दौचितो मन््ौति। चतुर्थो परित्यज्य aafedian उक्ल; । मिथन- 
Rata दथांजपञ्च उक्तः । मन्त्रो जुडयादित्यपि तथा ॥ १८॥ १८ ॥ २०॥ 

जपता मनुमपि मन्तिणेति । विभूतिमन्जप उक्तः । पूवोक्ला्चनामन्त्ाञच | 
भसिकामनुरासनमन्लः। विधिनेति । इत्तुससुद्रादियोगः ॥ २१२२।२३।२४ ॥ 
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तोवा ज्चालिनो नन्दा समोगदा कामरूपिणौ चोग्रा | 
तेजोवती च स[नि]व्या संप्रोक्ता विघ्ननाशिनौ नवमी ॥ रर 
सवयुतं शक्तिपदं प्रोक्ता कमलासनाय नम दृति a | 
Waa: प्रोक्तौ नव शक्यन्ते समचयेदसुना ॥ २३ 
अदा मिथ॒नेराहतिरपरा सनिधिभिरपि च wear: 
अङ्गरन्या माठभिरपरेनद्रायेश्च पञ्चमी पज्या ॥ २४ 
garfataga: प्रजपेत् संपुजयेदिति गणेशम् | 
अभिधौयतेऽसख च पुनगबदिशेन मन्िणो Sat ॥ २५ 
मध्ये च दिग्टलानां चतुष्टयम प्रविन्यसेत् कलशान् | 
च्ौरदुविल्वरोहिणपिप्यलफनिनोत्वगुद्वेः att: ॥ २६ 
संपुरयेद्यथावत् क्रमात् Batata गणपतिमिथुनानि | 
RTA चोपचारेहत्वा विधिवत् पुनः aafufaga ॥ zo 
दति जप्रहताचंनादैः सिद्धो aaa कमं कुर्वीत | 
अष्ट द्रधयेबाऽन्ये नेच तत्तत्प्रयोजनावाप्त ॥ र८ 

स्वर्णातिा मधुना च गव्यपयसा गोसिडये स्पिंषा 
AAI शकंरया Fg यशसे दधा च sed | 
अन्नैरन्नसख्ये च सतिलैद्रव्याप्ये तणडुलै- 
लाजाभिः पतये कुसुम्भकुसुमैः साप्वारिभिर्बासस ॥ ze 

दमभ पतिसुत्पलेनं पवधं तन्मन्ति णः aca- 
रष्वत्यादिसमिद्धिरग्रजमुखान् वर्णान् वधः free: 
पुत्तल्यादिभिरन्वहं च वशयेच्न हन्न ना्रष्टये 
लोगोवष्टिस॑खड्ये च जुहयान्मन्तौ FAIA: ॥ ३० 

मन्तेणाऽथ पुराऽमुनैव चतुराहच्या Tara च 
श्रौ शतिस्पमरभूविनायकरतीर्नान्नेव बोजादिकम् | 

गुवादेशेन मन्तीति। staat श्रस्राधारख्यमाह ॥ Ry 

यथावत् क्रमादिति 1 कलावाहनादिकम् | विधिवदित्यभिषेकक्रमम् ॥२६॥२७॥ 

AM पुनर्वेतसैरित्यश्रतबोजयोगमाह WAS २९॥ Be ॥ 



२१२ AMAIA CAAA 

आमोदादिनिधिदयच्च aagiga चतुर्वारकं 
मन्तो त्णतत्यरोऽभिलषितं संप्राप्ुयान्मण्डलात् ॥ २१ 

सौजानन्तरश्चतुराहत्तितर्थणमाह -मन्त्ेणाऽधेति। मन्तेशेति। मूलमन्त 

Sa: | अथ waa) पुरा शक्तिमन्वेशित्यधंः । चतुराहच्येति जले पोठ- 

मूिःपूजादिपूर्वकं देवमावाह्य निवेयान्तानुपचारान् द्वा निवेदयकाले साष्ट 

द्रब्यतिमघुररूपेणाऽखतवोजेनाऽखतीक्षतेन पोटमन्तैः सक्षत् Va सन्तप्यं मूलेन 

चतुःपूै चतुर्वारं देवाय सन्त्य पुनरपि qaa चतुर्वारं देवाय सन्तप्यं निभूति- 

मन्तरेण 24) चतुर्वीरं तर्पयेत् । एवं वच्यमाणमन्तेरपि aaa देवाय चतुर्वार- 

पूर्वकं तरपधेदिति भावः । यौ शक्ति स्मर भू विनायक रतोरिति। योबोजादिबोज- 

चतुटयसंबन्धा विनायकाः खासिनः ware ते तथोक्ताः। रमारमेशादय 

इत्यर्थः । तान् aaa खखवोजादिकं aqua चतुर्वारं त्॑येत्। ओं 

qa त्षयामि। A vated atafa at रतिपुष्यवाणौ 

तर्ष॑वामि। ग्लौ adaud तर्पयामीति aan) तत ईशानभागी खबोज- 

सम्बन्धि भिथुनत्पैणमिति सूचयितुच्च विनायकरतिग्रहणम् । गं यु्टिविनायकौ 

तर्पयामौति तश्बन्त्राद्ं बोजदेवतातपैणमपि wags कार्यम् । यपनरामोदादिकं 

निधिदयं च चतुःपू्वकं चतुर्वारं wart मूलेन देवाय चतुर्वारं तर्पयेत् । 

ud afta agqfanafuat शतं भवति | 

अथ प्रकारान्तरेण तर्पणसुच्यते-मन्तेणेति | देवस्य ूलमन्तेशेत्यथैः | तेन च 

ena विभज्य तर्प॑णोयम् | अघानन्तरम् । UT शरीरेण दैवस्य णरोरसम्बन्धिभिः 

बीजापूरादिभिरित्य्धैः । बौजापूरादिरल्नकलशणान्तेम॑न्तेरेकादशभिः बोजापूरं 

तर्षयामीव्यादै; तर्पेदिव्यथं; | तत एकविंशन्बन्वा आगताः । असुमेति । छिप्र- 

aa विन्नादिदशनामयुतैन सूलेनेव्यर्थः । गणपत इत्यस्मात् पूर्वै तु योगः । तत 

एकविंशनमन्ता आगता; । यीशक्तिस्मरसूविनाथकरतीर्नानेव बोजादिकमिल्यष्टौ 

मन्ता; कथिताः । तत एकोनचलारिंशन्बन्वा ्रागताः। आमोदादिनिधिदयं 

चेति। पोड़णमन्ता उक्ताः! ततः पञ्चपञ्चाशन्मन्ताः सिदाः। तैशतुःपूवै 

चतुवौरं सन्त्य मूलेन चतुर्वारं तपेथेत्। आरग्भकाल एव वा सूलेन चतुर्वीरं 

तपेत् । ततश्वतुश्चत्वारिंणदधिकं चतुःखतं भवति । ततोऽवशिष्टानामावरणा- 

नाभेकेकवारं सन्तप्यं पूजाशेषं घमापयेदिति | 
अधवा सशक्तिकं निधिदधरं परिलज्य ad faafand पुष्टिविनायकमन्र 

च aaa vat संख्यां पूरयेत् । श्रयवा सर्वमप्येतत् alae षट्सप्त्यधिकं 
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अथ गजलिपसुर्गपति्गंजवनमध्ये प्रसाधयेदारि | 
तर्चिकटे सुविशालं चतुरं ae खहवर्यम् ॥ ३२ 
पररिवोतदढावरणं तच्च चतुर्दारतोरणोक्षसितम् | 
तस्िन्मण्डपवयं चतुरखरासुन्नतां wet क्त्वा ॥ ३३ 
उत्तरभागे तसाः कुण्डं रचयेद्यथा पुरा तव | 
चाप्रजहरिभवमेषजवचक्रम्रोक्तानथाऽच्चरान्मन्ती ॥ ३४ 
अर्ध्वादिमेखलासु क्रमेण विलिखच्रिजेष्टसमवात्तैः | 
संप्रो्तलक्तणयुतं प्रविरचयेन्मरण्डलं Was ॥ ३५ 

sata विघ्रेष्वरमचयिला प्रागुक्तया तन्तविधानक्त्या | 
fata चाथो सह HAMAS: प्रज्येश्च साज्येरमि भोज्यजातैः ॥ २६ 
आधाय वेष्वानरमव कुण्डे AAS मन्ते: क्रमशः ANAT: | 
तेरेव पूवं जुहयाद्घतेन मन्ता TE च ततस्विवारम् ॥ ३७ 
तारेण लचम्यद्विसुतास्यस्च्छावित्रेशवीजेः HAT SAT: | 
पदवयेणामि च मन्तराजं विभज्य मन्ती नवधा लुहोतु ॥ रट 
पुनः समस्तेन च मन्वशसंस्यं uaRata सपिंषेव | 
पृतप्रदिष्टजइवयादथाऽष्टद्रव्येः प्रसिक्तमधघुरवयेण ॥ ३९ 
सचतुश्चत्वारि शत्यचखसंख्येश्चतुःशतेञ्चतुभिञ्च | 
दशकेशतुभिं रपि इताच्तुश्चत्वारिशदिनेरतो हि ॥ ४० 
करिकलभाः करिणोभिः संपादयय[लय]न्तेऽवटेऽव गशप्रतिना | 
प्रतिदिनमभ्यवहायं च विप्रान् संवर्धिंतसदाशौर्भिः ॥ ४१ 
चतुःशतं तर्पयेत् । मन्त तपैरेति। तर्पणमन्बा उक्लाः ॥ ३१ ॥ 

वारि aazq चापजेति। चापादिह्िकान्तराश्यक्राणि जध्वैमेखलायां 
सिंहादिककंटान्तराश्चत्तराणि मध्यभमेखलायां भेषादिमीनान्तराष्यक्तराणि 
अधोमेखलाथां fafa: wafer तत्तद्राशिनामसंयोगः सचिवः ॥ 
॥ २२॥२३॥३६8॥२५॥ 

समयं मन्ते; कमथः कणनोरिति। षष्टपटलोक्तमलजिद्वाटमूतिंमन्तेरितयर्धः | 

मन्तो सख्या चेति। अगििप्रकरणोक्तसदिमन्त तयेशत्यर्थ; ॥ २६।२७ ॥ 
मन्तो aaafa | विभरुतिमन्त्रेणाऽपि नवधा होम उक्तः ॥ र८- ४२ ॥ 
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तेषां मातङ्गानां दयात् पञ्चाश्द्चिणां गुरषै | 
afeatd वसरु वा प्रसादितायाऽथ तदृश्णंशंवा॥ ४२ 
मिथुनानां गणपानां निध्योश्च तथाऽङ्गमाढलोक्षेशानाम् | 
मन्वे घतेन इत्वाऽभ्यच्य च होमं समाप्य सम्यद्चन्तौ ॥ ४३ 
geese निवैद्यादिकं समभ्यच्य गणपतिं सावरणम् | 
उद्वास्य खे हदये विहरेदिव्यचनाक्रमो निदिष्टः ॥ ४४ 
प्रोक्तस्त्वेवं द शभुजमनुः संग्रडेणाऽव भक्तो 
gat लबधवा विधिवदभिजप्याय इत्वाऽचैयित्वा | 
नत्वा नुत्वा दिनमनु तथा तपयित्वा खकामान् 
लब्ध्वा चान्ते व्रजति मुनिभिः ovata पदं तत् ॥ ४५ 

faite: पिनाकौ सानुग्रहो बिन्दुसंयुतः 
नोजमेतत् भुवः प्रोत्तं संस्तम्भनक्रं परम् ॥ ४६ 
aqua विलोमेन तारादिबिन्दुसंयुतः 
वेपनो मन्तो दन्तोऽर्चाविधौ होमे दिटान्तकः ॥ ४७ 
गणकः स्याहषि्छन्दो निठदिघ्रोऽख देवता | 
asa दौर्घयुक्तेन दण्डिनाऽङ्क्रियेरिता ॥ ४८ 

रक्तो रक्ताज्गरागांशककुसुमयुतस्तुन्दिलि्चन्द्रमौलि- 
नैतेयुक्तस्िभिर्वामनकरचरणो बौजपुरात्तनासः | 
इस्ताग्राक्लुप्तपाशाङ्कुशरदवरदो नागवक्तोऽहिभूषो 
देवः पद्मासनो वो भवतु सुरनतो भूतये fares: ॥ ve 

afaa: प्रजपेन्लचचतुष्वा' प्राक्समीरितैः 
जुडयादष्टमिद्रव्येयथापुवं SAMA: ॥ ५० 
Ws तीत्रादिभिः पद्मकर्णिकायां विनायकम् | 
wala पूजयेदिचतु चतुष्व॑पि यजेत् पुनः ॥ ५१ 
गणाधिपं WIG गणनायकमेव च | 
गणक्रीडं कणिंकायामङ्गः fafa: ॥ ५२ 

न्नी पुनरहुत्येति । तत तज्रापैक्िता मन्रविशेषा; सविता: ॥४३--४६॥ 
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वक्रतुण्डेकदंष्रौ च महोदरगजाननी | 
लम्बो दराख्यविकटौ विघ्रराडधसव्ंकौे ॥ ५३ 
समचयेन्माढवर्ग AT लोक्षेश्वरानपि | 
दति प्रोक्ता संग्रहेण गाणेशौयसमर्चना ॥ ५४ 
नारिक्षेलान्वितेमन्दी शक्तलाजतिलेईनेत | 
अआरभ्याच्छां प्रतिपदं चतुण्यन्तं चतुःशतम् ॥ ५५ 
दिनशः सववश्य' स्यात् सवेकामप्रद्ं sare | 
तिलतण्डुलकेलच्मौवश्यक्षच यशस्करम् ॥ ५६ 
मधुरतयसिक्ताभिर्लाजाभिः सप्रबासरम् | 
जुह्यात् कन्यकार्थी बा कन्यका at वरार्थिनी ॥ ५७ 
चतुर्थ्या नारिकषेलैस्तु होमः wa: भयावहः | 
इविषा घ्रतसिक्तेन सवं कार्यार्थ॑दो इतः ॥ ४८ 
दध्यक्तलोणसु द्राभिहनेन्निशि चतदिनम् | 
इष्टाधसिङ्खा मतिमान् सदयः संवादसिडये ॥ ye 
दशं गणपं ध्वाला मन्त ata: सुधामयः 
दिनादौ दिनशस्तश्य aaah सुधीः ॥ ६ ° 
चत्वारिं शच्चतुःपूव' तत्पूव' वा चतुःशतम् | 
चतवारि शदिनात्तख aifsat सिङिरेष्यति ॥ ६१ 
नवनौते नवै लिस्यादनुलोमविलोमकम् | 
उदरख्ितसाध्याष्यं तदहीजं तत्प्रषै्टितम् ॥ ez 

बोजस्य अं बोजम्। गं शक्तिः ॥ ४७--५१॥ 
नारिकेलानितेः मन््ोति। शक्तियोग उक्तः ॥ ५५॥ ५६ ॥ ५७॥ ५८ ॥ 
मतिमानिति । विपरोतबुद्धिं पाशेन बदा अ्रङ्ुशिनानयन् ध्यायेत् । शक्ति- 

ae च योजयेदिलयक्तम् । $दशमिवयक्ञलक्तणमित्यर्थः;। wat तीयैरिति । 
पोटावरणमन्तेः Taq TAI त्पणसुक्तम् । मस्तके प्रथमतश्चतुर्वारं तर्पयेत् 
सुधोरिति। चतुरवारतर्पशे देवस्य बोधनप्रतिपत्तिरक्ता ॥ ५८ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 

अनुलोमविलोमगमिति। कणिकायां षट्कोणमध्ये ceased गकार- 
इयमालिख्य मध्ये बिन्दुभागयोः anaes विलिख्य बोजे: संवेष्य षटकोषेष्वह्- 
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समौरणं प्रतिष्ठाप्य जपत्वाऽष्टशतसंस्यकम् । 
GUY प्रभक्तयेदेतत् सप्तरावादभौकरम् ॥ ६२ 
अन््यासनोऽथ Gan लोडहितगोऽग्निः पुनः स एव स्यात् | 
सादान्ते AIM नन्तो मलुरयं खबोजादः ॥ ६४ 

कषिदेवते तु ga छन्दस्तु विराडसुष्य संप्रोक्तम् | 
बीजेन shat कथितोङ्गविधिः क्रमेण विन्दुमता ॥ ६५ 
धघतपाशाङकुशकल्पलतिकाखरदश्च बौजपूरयुतः 
शशि शकलकलितमो लिखिलोचनोऽरुणतनुश्च गजवदनः ॥ ६६ 
भासुरभूषणदौप्तो हदु दरः पडद्मविष्टरो ललितः 
ष्येयोऽनायतदोःपत्छरसिरूहः सम्पदे सदा मनुजैः eo 

दौक्ायुक्तः waited मलुमेनमथ तिलेरयुतम् | 
विमधुरयुक्तंजंइयात् पुर्वीकीर्बाथवाऽष्टभि द्रव्यं ; ॥ ६८ 
विघ्नरबिनायकवीराः सशूरवरदेभवक्तकरदटाः 
AMSA मावङ्ाव्रचयोरन्तराध WHAT: ॥ ce 

पुज्याः सितघ्रतपायसहवनात्छञ्चायते avraai: | 
कैबलघ्रतहतमुदितो faa: सदयो amMiaafa जगत् ॥ oc 

एकमपि नारिकेलं सचमलोष्ेन्धनं इनेन्मन्ती | 
दिनशश्चत्वारिंशदिनतः स तु वाञ्छिताथमभ्येति ॥ ७? 

सपृथकशक्लकलाजातिलेरभोष्टाथेसिद्धये Yaa | 
सापुपनारिकेले्तकदलोभिस्तथा समधुराभिः ॥ ७२ 

षटकं लिखित्वा केसरेषु खरान् दलेषु गायतरौवणतरयं ara व्यच्चनावै्टितं 

चतुरखहथे wast लिखित्वा यन्वखामान्यमन्तंश्च लिखित्वा प्राणप्रतिश्ादिकं 

कुयदित्यथे; ॥ ६२।६२ ॥ 
fara गं वोजम्। नमः शक्तिः। कणिकायां षट्कोणे बीज- 

साध्यादिकं लिखित्। तेनेव वेष्टयेत् । केसरेषु खरान् fadfa पूर्वदले प्रप्र 
इत्याग्नेये प्रसा इति दचिणे इत्यादिक्रमेण लिखित्वा asf: गायचोव्यञ्चनादिकं 

qaafaaq | wader विद्चहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो विघ्नः प्रचोदयादिति 

maa! अस्मिन् यन्त्रे दवं पूजयेत् ॥ ६४-७° ॥ 
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अष्टभिरेतेविंडितो होमः सर्वाधंसाधको भवति । 
दिनशः सघ्रताच्रहतो खया वाप्रापरको WERT ॥ 02 
अन्वहमङ्कामादौ गणपं सन्तरपयेचतुःपूरवम् | 
चलारिशदारं सशुदजलेरिन्दिराप्तये मन्त ॥ ७४ 
समडहागणपतियुकतर्वि्राद दंशभिरादयेदिंनभः। 
तप॑णपुजाइतविधिरपि बाञ्छितसिद्धिदायको भवति ॥ ७५ 
बिम्बादम्बुदवत् समेत्य सवितुः सोपानकै राजतै- 
Md तोयजविष्टरं छतलतादन्तं सपाशाङ्कुशम् | 
नासां साध्यरक्षे निधाय सुधया agafaataar 
सिञ्चन्तं एुनरन्वहं गणपतिं स्मुत्वाऽखतेस्तप्येत् ॥ ७६ 

प्रागभाषितानपि विधौन् विधिवदिदध्या- 
wat विशेषविदथाऽन्वहमादरेण | 
एकच वा गणपती मनुजाः खरुच्या 
नामानुरूपमनुमेनममो भजन्तु ॥ ७७ 
इति जपहतपूजातर्गीरविंत्रराजं 
प्रभजति मनुजो यस्तस्य सिदिविशला | 
भवति सधनधान्येः पुवमिचादियुक्ता 
विगतसकलविघ्रा विश्वसंवादिनौ च ॥ 0c 

इति श्रौप्रपञ्चसारे सप्तदशः प्रटलः | 
gama, ओोवोजादियोग उक्तः ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७२ ॥ 

इन्दि राप्य मन््ोति। इन्दिरायोगः। दशभिरिति । fare सषाभिधान- 

दशकं भवति ॥ ७४ noun 

तपेणप्रकारमाह-बिम्बादम्बदवदिति ॥ ७६ ॥ 

विधिवद् विदध्यादिति। महागण्पतिप्रकरणोक्तध्यानादिपूवेवं विदध्यादि 

त्यर्थः । मन््ोति। अत्रापि बोजबट्कादियोग sai विशेषविदिति। 

कार्यानुगुणबोजादित्रमिोक्तम् | मन्रान्तरेऽपि ङ्यादिव्याह--एकत्र वैति । 

VARA कथनतातृपयंमाह- नामानु रूपेति ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 
इति खोपद्मपादावायंड्लते प्रपञ्चसारविवर्थे सप्तदशः पटल; | 

aa 



अष्टादशः पटलः | 

अथ मन्सथमन्तविधिं विधिना कथयामि सहोमविधिं सजपम् | 
मथनस्य युरामपि मोहकरं व्यथिताखिलसिदसुरादिगणम् ॥ १ 
अजकलाप्रथमावनिशन्तिभियतसुधाकरखण्डविकाशिभिः 

निगदितो मनुरेष मनोभुवः सकलधमसुखाययभोवडहः ॥ २ 
रष्याटिकाश्च सम्मोहनगायवोमनोसुवः प्रोक्ताः 
asa gaa विहितान्यङ्गान्यमुष्य जातियुजा ॥ ३ 

अरूणमरुणवासोमाल्यदामाङ्गरागं 

खकरकलि तपाशं साङ्कुशास्तेषुचापम् | 
मणिमयसुकुटावै दीमाकल्यजातै- 
ररणनलिनसंस्यं चिन्तयेदङ्योनिम् ॥ 8 

तरणिलक्षममं मनुमादरात् समभिजप्य इनेच्च दशांशतः 
तदनु किंशुकजेः प्रसवे; शुभेस्िमधुराद्रतरेनिजसिदधये ॥ ५ 

मोहनौ चोभणी वासी स्तम्भन्याकर्षणौ तथा | 
द्राविण्याद्वादिनी क्लिन्ना afett स्मरशक्तयः ॥ € 
आशान्तिदयवामश्ुतिसर्गान् द्रयुगकलवबलैश्च Ta: | 
शोषणमोहनसन्दौपनतामनमादनान् यजत् क्रमशः ॥ ७ 

FAFSA सानङ्गमदनाऽनङ्गमन्सया | 
अनङ्गकुसु माऽनङ्कुसुमातुरसंज्ञका ॥ ८ 
अनङ्गशिशिराऽनङ्गमेखलाऽनङ्गदोपिका | 
अज्ञाशापालयोर्मध्ये बाणानङ्गाहतीर्यजेत् ॥ € 

आलिष्यात् कशिंकायामनलपुरयुगे मारबौजं ससाध्यं 
aera बहिरपि गुणो मारगायविवर्णान् | 
Yana प्रसुतस्य कामप्रधानलेन च Taare काममन्तस्य विधिं 

वक्घुमारमते-भथ मन्मथेति ॥ ९ ॥ 

कं बोजमु। ई शक्तिः ॥ २-१५॥ 
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मालामन्तं दलायेष्वपि गुहमुखशः पार्थिवासिष्वनङ्क 
qaigad तदेतद्शुबनमपि वशे का कथा AAG ॥ १० 

प्रक्ताऽथ कामदेवाय विद्ये तदनु पुष्पबाणाय | 
तथा Target तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयाच् गायती ॥ ११ 
न्यन्ते कामदेवाय चोक्ता सवजनं वदेत् | 

प्रियायेति तथा सवजनसंमोहनाय च ॥ १२ 
Tease ज्वलपद् प्रज्वलच्च प्रभाषयेत् | 
पुनः सबेजनस्येति हदयं मम वेत्यथ ॥ १३ 
वशसुक्ता Fa stg कथये दङ्किविल्लभाम् | 
प्रोक्तो मदनमन्वोऽषटचतारिंशद््रलरेः ॥ १४ 

इति यन्तक्ग कलशो बड शः कतमं at न परिमोहयति | 
प्रमदावनीष्वरसमभानगरादिकमीग्वरानपि वशौक्ुरुते ॥ १५ 
qe विघानमन्यन्मनोभवस्याऽथ मोहनं जगतः | 
येना्चिंतः स देवो बाज्छितमखिलं करोति मन्तविदाम् ॥ १६ 
GAARA मकरक्षेतनः सङ्कल्यजन्म्ाद्नयाच्चतरपी | 
इत्ुधनुधंरपुष्पशराघ्यावङ्गानि च वह्िजायान्तानि ॥ १७ 
असंणतरबसनमाल्यानुलेपनाभरणमिन्लुशरासनधरम् | 
AANA AE ध्यायेदात्मानमङ्गजं सुचिरम् ॥ १८ 
अङ्गवाणादतेरप्वे पूज्याः TSU शक्तय; | 
युवतिर्विप्रलम्भा च Sea सुभर्मदद्रवा ॥ १९ 
सुरता वारुणौ लोला कान्तिः सीदामिनौ तथा । 
कामच्छचा चन्द्रलेखा शुकी च ATATHAT ॥ २० 
योनिर्मायावती चेति शक्तयः स्युम॑नोमुवः | 
Wat मोदो बिलासश्च विभ्रमो मदनातुरः ॥ २१ 

अप्चपो युवा कामौ चतपुष्यो रतिप्रियः 
ayaa ऊजंश्च Baa: शिशिरो मदः ॥ २२ 

करोति मन््रविदामिति। इक्लोमिति मन्त उक्तः ॥ १६-२६॥ 
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चतुर््थामातौ पन्या खर्मारपरिचारकाः | 
UTNE चैव शुकमेघाद्ययी तथा ॥ २२ 
अपाङ्गभूविलासौ च हावभावौ स्मरप्रियाः 
माधवौ मालती चैव इरिणात्चौ मदोत्कटा | 
एताञ्चामरदस्ताः A: पृज्याः कोशेषु संस्थिताः ॥ २४ 

Bua खनान्ना च शत्तयाटौनां समचनम् | 

बृन्द्रादीः सप्तमौ पज्या स्मरर्चाविधिरौदश्ः ॥ २५ 
मदनविधानमितील' प्रोक्तं asta पृजयेददिधिना । 
स तु सकललोकपृज्यो भवेन्मनोज्ञश्च मन्दिरं TAM: ॥ २६ 
विलसदहङ्धारतनुमंनःशिवो विभरमास्पदौभृतः। 
बुदधिशरौरां नारौ नरः सदा चित्तयोनिमधिगच्छेत् ॥ २७ 
दति मदनयोगक्लुप्ताा यो Tafa निजां बनिताम् | 
स तु सुक्तिमुक्िगामो बनिताजनद्दयसोहनो भवति ॥ रट 

आत्मानं मदनं ध्यायेदटाशुशुक्णिरूपकम् | 

asia शिवज्वालातनं तन्वौतनं तथा ॥ २९ 
सुधामयोच्च तद्योनिं नवनोतमयौ' स्मरेत् । 
संगच्छेच्च शिवज्वालालीदुं तदुदयादिकम् ॥ २० 

विलसददृङ्गरतनुरिति। समनोपर्यन्तं व्याप्याहष्मारतनुः समनोख्यक्रिया- 
TART इत्यथ; । मनोऽष्याममवसख्ितं परिच्छिन्नं fan fay 

यस्य स तथोक्तः। तात्कालिकं शिवं विशिनि्टि-विश्वभेति। विविधं 

wat faa: | समन्याभेव न्नानशत्तयामकः Tain: पला; wat कल्यनोय- 
faene—aqeifa चित्ताध्यामपरिच्छत्ं योनियंस्या सा तोक्ञा। तामधि- 

गच्छेदिति। अधोऽपहासं कुर्यादित्यर्थः ॥ २७ ॥ 
एवं विदुषोऽधोऽपहासकतः फलमाह-दइतोति ॥ २८ ॥ 
अहङ्ारण्ब्देनाऽग्न्यासा सूरयो विवक्तित इत्येतदाह-्रालानमिति । मदन 

मदनवोजाकमकमित्यथैः । मदनाकारमिति aa) asd aca 

बिन्दुरूपं भिवज्वालातन् लिङ्गलचणज्वालाशरोरं ध्यायेत्! तन्बोतनं पत्नी- 
शरोरम्। सुधामयीं weal ध्यायेत्! शिवज्वालालीटं तदृष्टदयादिकं यथा 
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आलिङ्गेदग्निसंस्पशेदुतं तदरूमकाखतम् | 
रसनाशिखयाकघैत् तदन्तरसनाख्तम् | 
कुसुमास्तधिया art aitq कररुहैरमि ॥ २१ 
इानिं न करुर्या्जौवस्य मन्तो विशदमानसः। 
रतावथोऽधोमध्योरध्वक्रमेेवं समाहितः ॥ ३२ 
निजां प्रियां भजेदेवं सा मारशरविद्धला | 
व्छायेवाऽन्ुगता तस्य भवेदपि भवान्तरे ॥ ३३ 

साध्याख्याकामव्ैः प्रतिपुटितलसत्कशिंकं पवराज- 
त्तारल्विक्प्चजाष्टादशसमिहतुगण्डान्तगान्ताचराव्यम् | 
आशाग्चूलाङ्कितं तदिपतिरिपुदकते सस्यगालिख्य सैर 

मारं AISA यामाशयति वशगता सा भवैत् सदय एव ॥ ३४ 

इसार्दटो मटनस्वेलोक्यन्चोभको भवेदाशु | 
Oe युतो TAA स्याल्जोबोपेतस्तथाऽऽयुषे शस्तः ॥ २५ 
तारयुजा लमुनाऽग्नौ इत्वा सम्पातितेन चाज्येन | 

सम्मोजयेत् प्रतिं खं वनिता स नितान्तरञ्चितो भवति ॥ ३६ 

भवति तथा संगच्छेदिति । क्रिया विशेषणमेतत् ॥ २९ ॥ २०॥ 

sifugefadangd agaarzafafa । खलिङ्गाग्निसंस्यर्थेन हुतं 

द्रवीभूतं तत्ष्रपकमण्धतं यया भवति तथा६ऽलिङ्ेदित्यथैः ॥ २१ ॥ 

हानिं न बुर्याजजोवस्य इति। सहसा रेतोविसगे न इुर्यादित्ययेः'। 

तदुपायं मन्तध्यानं च सूचयति - मन्त विशदमानस इति । सोणो घोषवतो 

नादवतो wate बिन्दायुन्मन्यन्तमातायुतस्योचचारणसुपाय इत्यथैः । BA 

मध्यमातिप्रमाणलिङ्कताष्या रतयोऽघोमध्यसोध्वरतय इत्यवगन्सव्यम् ॥ ३२२२ ॥ 

प्रथोगयन्माद--साध्याख्येति | तारः ईकारः | ऋलिक् षोडशस्वरः । पत्तः 

पञ्चदशस्रः | जाष्टादशो मकारः | समिदकाविंशवर्णः ङकारः | ऋतुः षष्ठसखरः | 

गण्डान्त एकारः! गान्तो घकारः । एतान् पेषु लिखेत् । ATTRA 

मितिं । पतरा्रषु॒विगूलान् रचयेदिव्य्ं ; । सम्यगिति । यन्हृदयादिकं 

सूचितम् ॥ ३४॥ aa ॥ 

तारयुजेति । शकार एव भवति ॥ ३६॥ ३७ ॥ ३८॥ 
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टध्यक्ताभिजदहइयाल्लाजाभिः कन्यकां समाकाङ्न् | 
कन्याऽपि वरं लभते विधिना निलानुरक्तमसुनेव ॥ ३७ 

अभिनवः सुमनोभिर शोकजं दधियुतेवि हिता हवनक्रिया | 
परमबश्यकरौ परि काज्कितिमभिवहद चिरादिव कन्यकाम् ॥ इट 

अभीष्टदायौ स्मरणादपि श्मरस्तथा जपादचनया विशेषतः | 
प्रसादतोऽस्याखिललोकबतिं निराय बश्याश्च भवन्ति af ॥ se 

कन्दामध्यगताः ष्णायगोव्यर्णा यज्ञमध्यगाः | 
गोमोजनवका राः WAIT खाहा स्मरादिकाः ॥ ve 
ऋषिश्च नारदोऽस्य स्याद्गायवं छन्द उच्यते | 
मन्वस्य देवता RUSE विधिरुच्यते ॥ ४१ 
मृलमन्वचलु वैय चतुष्केण दिक्षेन च | 
प्रोक्तान्यङ्गानि भूयोऽमं चिन्तयेदेव कौसुतम् ॥ ४२ 

अव्यान्सोलत्कलापदा तिरहिरिपुपिच्छोल्लस त्ेणजालो 
मोपीनेवोत्मलाराधि तललितवयपुर्मी पगोहन्दबौतः 
Hara रविन्दप्रतिहसितशशाङ्ाक्षतिः पीतवासा 
देवोऽसौ षैगुवाद्यन्ञपितजनधघ्रतिदवकी नन्दनो वः ॥ ४३ 
अयुतददितयावधिजंपः स्यादस्य म्बरुहैदनेद णां णम् | 
सुरजिदिहिते तु पौठवयं दिनशो नन्दसुतः समचंनौयः ॥ ४४ 
अङ्गाशेडवच्चादयः परिपूज्य च पायसेन सुसितेन | 
ेयङ्वीनकदलौफलद धिभिः प्रौणयेच्च गोविन्दम् ॥ ४५ 
जुद्यादग्धहविभिंविं मलैः atu; सितोपलोपेतैः | 
इष्टां तुष्टो wall समावडेत् सय एव गोविन्दः ॥ ४६ 
बालं नो लाम्बदाभं नवमणिषिरणत्किङ्किणोजालवड- 
शरोयौजङ्गान्तयु्ं विपुलशुरुनखप्रोक्लसत्कण्टभूषम् | 
फुल्ञाम्भोजाभवक्तं हतशकटपततपुतनायं प्रसन्न 
गोविन्दं बन्दितेन्द्रायमरबरमजं पजयेद्ासरादौ ॥ ४७ 
मन्त्रिण इति । शक्तियोग उक्तः ॥ ३९ ॥ 
mug कामपितुः awa मन्माह-छन्देति। af वीजम् । 
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वन्द्यं देवे मकुन्दं विकसितकरविन्दाभमिन्दौवराकतं 
गोगोभौढन्दवौतं जितरिपुनिवहं कुन्दमन्दारहासम् | 
नौलग्रौवाग्रपिच्छाकलनमुविलसत्करुन्तलं भानुमन्तं 
देवं पीताम्बराब्यं यजतु च दिनशो Tass रमावे ॥ ४८ 
विक्रान्या ध्वस्तवेरिव्रजमजितमपासावनीभारमावे- 
रावीतं नार दाद्येमंनिभिरनुदिनं तच्छनिर्णीतिरहेतोः | 
was निम॑लं तं निरुपममजरं पुजयेन्नौ लभासं 
मन्तौ विश्वोदयश्िलपदहरणपरं सुक्तिदं वासुदेवम् ॥ ४९ 

विकालमेवं परिचिन्य शाङ्कणं प्रपूजये द्यो मनुजो महामनाः | 
स धममथ ससुखं faa परामवाप्य Seats सुक्तिमाप्रयात् ॥ ५० 

ग्रामं गच्छन्नगरमपि वा AAA मनुष्यो 
देवेशं तं सुखमनु सुहस्तपयेद्दुग्धवुद्धा | 
शुह्धस्तोयः स तु बहूरसोपेतमाहारजातं 
SAAS प्रचुरघनधान्यांशुकायं मकुन्दः ॥ ५१ 
भिच्लाहत्तिदिनमनु तमेवं विचिन्दात्मरूपं 
मोपस्त्रीभ्यो सुहरपहरन्तं मनोभिः सहेव | 
Masa ललि तललितेशचे्ितैदग्धसमि- 
दध्यन्नाय स पुनरमितामेि feat weer ५२ 

ध्यानौ wal मन्वजापौ च निलयं यद्यदाज्छन् यव यत प्रयाति | 
तत्त्नवध्वा तव तव प्रकामं प्रीतः क्रौडदेववबन्मानुषिषु ॥ ५३ 
एवं देवं पृजयन्मन्वमेनं जप्यान्मन्तौ सवलोक प्रियः स्यात् | 
इष्टान् कामान् प्राप्य सम्पत्नहत्तिनिंत्यं ys तत्परं घाम भूयात् ॥ ५४ 

इति श्रीप्रपञ्चसारे अष्टादशः पटलः | 
TST शक्ति; ॥ 8 ०॥४६१॥४ २॥8 २५४४।४५।४६) ६७॥४८ ॥ 

मन्तो विश्वेति । प्रणवपुटितत्सुक्तम् ॥ 8८।५०।११।५२ ॥ 

ध्यानी मन्ीति। प्रयोगानुसारेण ध्यानमेदा मन्बरमेदासरोक्ताः ॥ ५२॥ 
मन्तो सर्वलोकेति। faygzufeaagqafafa ॥ ५४ ॥ 

इति ओओपदपादाचायंक्षते प्रपञ्चसारविवरणे अष्टादशः पटलः | 



एकोनविंशः पटलः | 

अथ प्रणवसंन्नकं प्रतिवटामि मन्तं परं 
सजापमपि साचनं Aaa सोपासनम्। 
अशेषदुरितापरहं विविधकामकल्पदुमं 
विसुक्िफलसिडिदं विमलयोगिसंसेवितम् ॥ १ 

आदः खरः समेतोऽमरेण सधसप्रमांबिन्दुयुतः | 
प्रोक्तः स्यात्प्रणवमनुखिमावकः सर्वमन्तसमवायौ ॥ २ 
मन्स्याऽख af: प्रजापतिरथ छन्दश्च देव्यादिका 
गायती गदिता जगत्सु परमात्माख्यस्तथा देवता | 

कामप्रधानं मन्तमभिधाय मोच्प्रधानं`मन्तमाह--च्रघ प्रणवेति | परलसुप- 

पादयन् विनियोगमाह-अशेषेति। खस्य maa विनियोगः। स च 

मकारान्तः। at च केवलाग्निशिखावत् ध्यानम्। स एव gal 
कामप्रदो भवति। दोपशिखामध्ये तं d काममण्धतेनाभिषिच्धतः स एव 
alata sal मोच्तप्रदोऽपि भवति । समन्यु्मनोपरलक्णसाच्छसाक्ि- 
amaa दौंशुतयोरेवमेव सर्वालमगन्तव्यम् । अकारोकारमकार- 
बिन्दुनादान्तो ae; पूववत् पापन्यकाममोक्वाथत्रे ध्यानमेदोऽवगन्तव्यः | 

मकारान्तः समनोवाचकः बिन्दुः साक्तिवाचकः नादौ ब्रद्मवाचक इति 
amaze fafa: शक्तिणन्तौ श्जतिः। मकारान्तः समनोवाचकः। 
बिन्दुनादौ साच्चिवाचकौ शक्तिभ्ान्तौ ब्रह्मण इति aaa प्रतिपत्तिः । 
शरस्य मन्त्रस्य मोक्तप्रघानतेन तदेतुलमुपपादयति —fanafa en 

fagga इति। नादादेरपि उपलक्णार्धः। aatarafas: प्रणवः 
तिमावक tam) तस्मिन् oe तिरष्वेवाऽवशिष्टमा तान्तर्भावो च्नातव्यः। 
सर्वमन्त्रसमवायोति | सर्वमन््ाधारलं वदन् मन््न्यासमादह | अं अं नमो 
ब्रह्मणि AM | ओं उ नमो विष्णवे aa) दमं नम; शिवाय नमः। ई" 
अं नमो ब्रह्मे नमः इत्यादि चकारान्तमेवं दषटव्यम्। पुनरेवभेवाऽ्टात्तरैः 

TIMI मन्तः संयोज्य माटकाखान एव मन्तन्यास; कायै; F 
बोजम् । उं शक्तिः॥२॥ 
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अक्तीवेयगसध्यगघ्वयुतेरङ्ानि कुर्यात् खरै 
मन्त्री जातिदुतेश्च सलयरडहितेर्वा व्याद्रतीभिः कमात् ॥ ३ 
विष्णं भाखत्किरोटाङ्गदवलययुगाकल्यहारोदराङ्त्रि- 
Mays सवक्षोमणिमकरमहाक्ण्डलामणिडिर्तासम् | 
इसोद्यच्चक्रणङ्गाम्बुजगदममलं पौतकौशेयमाशा- 
विदयोतद्वाससमुखहिनकरसहशं vada नमामि ॥ ४ 

fan मनुमिमं naa प्रजपेत्प्रतिहनेच दशां शम् | 
पायसे्घ॑तयुतेश्च तदन्ते विप्रभूरुहभवाः समिधो वा ॥ ५ 
सर्भिःपायसशालीतिलसमिदटाज्यैरनेन यो जुह्यात् | 
एेडिकपारविकमपि स तु लभते वाच्छछितं फलं न चिरात् ॥ & 

अभ्यच्यं वैशवमथो विधिनैव पौट- 
AT तव सकलाथकरं मुकुन्दम् | 
ae: सभूरतियुगशक्तियुशैः सुरन्द्र- 
वच्चादिकेयंजतु मन्वितमः क्रमेण ॥ © 
वासुदेवः सङ्घशः प्रयमनश्चाऽनिसदकः 

स्फटिकखणदूर्वेन्द्रनोलाकाराञ्च TWA: ॥ ट 
चतुभजाश्वक्रशङ्ग दापरङ्जधारिणः 
किरौटक्षेय्रिणञ्च पीताम्बरघरा अपि ॥ < 

सशान्ती Tawar रतिश्चाखिदलाधिताः 
अच्छपद्मरनोदुग्धटूरवीवर्णाः QAFAT: ॥ १० 
आत्मान्तरात्मपरमन्नानात्मानस्तु Far: | 
निहत्तिश्च प्रतिष्टाद्ा विदा ify शक्तयः ॥ ११ 
ज्वलजज्वालासुचः प्रोक्ता आत्माय मूर्तिंशक्तयः। 
दूति पञ्चावरणशकं विधानं प्रणवोदुबम् ॥ १२ 

खरैर्मन्ोति न्यासविशेषैः aaa सन्निल्यथेः । सत्यरदहितैर्वा व्याष्तिभि- 
रिति। वाशब्देन सत्यसहितै्वा व्याहृतिभिरिति पञ्चाङ्पत्तः सूचितः ॥ २।४।५।६॥ 

मन्तितमः क्रभेषिलावादनादिमन्न्न इत्यर्थ; ॥ ७॥८॥८॥१०।११॥१२ ॥ 
Re, 



२२६ ATTA 

ga मन्ती aaa जापइतार्चा- 
मेरैरङीक्घतय च genres योगान् | 
यैः संलबध्वा चेह समग्रां धियमन्ते 
ge विष्णोर्धाम परं प्राति योगौ ॥ १३ 

करपादसुखादिविहीनमनारतदश्यमनन्यगमात्मपदम् । 

afasiata पश्यति तच्छविदृस्तमिमं किल योगमिति ब्रुवते ॥ १४ 

योगािदूषणपरं वथ कामकोपलोभप्रमोहमदमत्सरतेति षट्कम् | 

at safe योगविदेनमज्र्यगस्य धौरमतिर्टभिरिष्टदैश्च ॥ १५ 

यमनियमासनप्बनायामाः प्रलादतिश्च धारणया | 

ध्यानच्चापि समाधिः प्रोक्तान्यज्गानि योगयोग्यानि ॥ १६ 

quasar समता ध्रतिरस्तेयं चषमाऽऽजबच्च तथा । 
वैराग्यमिति यमः स्यात् खाध्यायतपोऽचंनाव्रतानि तथा ॥ १७ 

सन्तोषश्च सभीचो नियमः स्यादासनच्च पञ्चविधम् | 
प्रद्मखस्तिकभटद्रकबच्कवीराद्नयाः करमात्तदपि ॥ १८ 

रेचकपूरककुम्भकमेदाचिविधः प्रभञ्चनायामः | 

मुच्धेदचिणयाऽनिलमथानयेद्ामया च मध्यगया ॥ १९ 

इयं मन्तीति । वासुदेवादिदादणाच्राण्युक्तानि। saat बिन्दुनाद- 

शक्तयादिगुतस्य प्रणवस्य योगशेषत्वसुक्म् । जपभेदा वाचिकादयः। 

बाद्चाध्यालिकमेदात् इता्च॑नयोरभेदः । योगप्रयोजनमाद्-- यैरिति ॥ anes ॥ 

खशाखाजपः खाध्यायः । पद्यख्वस्तिकेति । 

waa विन्यस्य सन्यक् पादतले उभे | 

अङगुष्टौ च निवध्रोयादस्ताभ्यां व्यत्क्रमेण तु ॥ इदं पद्मासनम् | 

जान्र्वरन्तरा सम्यक् क्षत्रा पादतले उमे । 
gaa विशेदेतदासनं खस्तिकं विदुः ॥ 

VAM: पाण्वयोन्य॑स्येत् गुल्फयुग्मं सुनिख्लम् । 
हषण्णधः पाश्व॑पादौ पाणिभ्यां परिबन्धयेत् ॥ इदं भद्राखनम् | 

Hat: पादौ करमान्रस्येत् जान्वोः प्रत्यङ्सुखाडःगुलिः । 
करौ निदध्यादाख्यातं वच्वासनमनुत्तमम् ॥ 
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संस्यापयेच नाद्येलेवं प्रोक्तानि रेचकादौनि | 
षोड़गतद्दिगुण्चतुःषष्टिमावकाणि तानि च क्रमशः ॥ २० 
चित्तात्मेक्यघ्रतस्य प्राणस्य स्यात् संहतिः स्थानात् | 
TAWA ज्ञेयश्चेतन्ययुतस्य सम्यगनिलख्य ॥ ₹१ 
स्यानस्यापनकमं प्रोक्ता स्याद्वारणेति तचन्नैः | 
यो मनसि देवताया भावः Blea मन्विणः सम्यक् ॥ २२ 
daa adad ध्यानं विदन्ति तत्विदः | 
सत्तामावं Qe निल्मपि निरञ्जनच्च यत्प्रोक्तम् ॥ २२ 

तत्प्रविचिन्य च afaifanaa: स्यात् समाधिरूदिष्टः | 
अष्टाङ्गेरिति कथिते; पुनराश निख्द्यतैऽरिरात्मविदा ॥ २४ 
अथवा श्ोषणदाहनष्नावनभेदेन शोधिते 28 | 
पञ्चाशदिर्मावाभेदैविंधिवत् समाथमेत्प्राणान् ॥ २५ 
पञ्चाशदाव्मकोऽपि च कलाप्रभमेदेन तार उद्दिष्टः | 
तावन्माचायमनात्कलाश्च विघ्रता भवन्ति तत्चविदा ॥ २६ 

एकं पादमधः क्त्वा विन्यस्योरौ तथेतरम् | 

ऋजुकायो विशेद्योगौ वौरासनमुदाहतम् ॥ १५--२०॥ 

चैतन्ययुतस्येति । चैतन्यश्ब्देन gatat चित्ताकानादुश्येते ॥ २१॥ 
अस्य मन्विण इति । समन्तकां ध्यानसुक्तम् ॥ २२॥ 

संसख्ापयैदिति। fama ध्यानसुल्लम् ॥ २२ ॥ 
तत् प्रविचिन्तयेति। संप्रन्नातसमाधिरनायासेन छत्तिसातत्यलक्षण उतः | 

सायाससातव्यं तु ध्यानमाइः | तस्मिंधित्तलय इत्यसंप्रन्नातसमाधिर्क्तः ॥ २४॥ 

भूतश्दयर्थे प्राणायामे carat दभैयति-अधवेति। पूर्वीकप्राणायामे- 

नापि भरूतशदिर्भवति ! तत॒खरे्वकादोनां ष्टिसंहारखातखितिरूपल्वात् | 

भूतश्दयनन्तरं संग्रहेण सकलोकरणप्रकारमाह--पञ्चाशद्धिरिति | विधिवदिति । 

अकारादिव्रथं प्रत्येकं दशएमातं धारयत् बिन्दुं चतुम् । नादं षोडश 

मात्रमित्य्थ; । तवर जिन्दुनादावतेनाधे तदन्तं प्रणव मा वतयेत् ॥ २५ ॥ 

पंचाशन्माव्राघारणे प्रतिपत्तिमाह-पञ्चाण्टामक इति । तक्वविदा 

वश्चसंख्यायमनात् तच्चानि च वि्टतानि भवन्तोति सखचितम् । तत्लधारणणायां 



aac खोप्रपञच्चसारतन्वम् 

पूर्वमिडाया वदने विचिन्तयेदधूखमानिलं बौजम् | 
तेनागतेन दें प्रशोषयेत् सान्तराधिकरचरणम् ॥ २७ 

पिङ्गलया प्रतिमुञ्चेत्तथेव कार्णानवैन THe | 
प्रतिदद्य पुवविधिना सु्ेन्नेशाकरेण सुसितेन ॥ रट 
UAT सुधामयजलशौकरवधिणा तनं सकलाम् | 
निर्माय मानसेन च परिपृणमनाशिरं भूयात् ॥ ze 

जौगंमितभोजनः सुखसंमाप्रनिद्रादिक 

सुशद्धतलसद्खड षिरहिते च शौतादिभिः। 
पटाजिनङ्रुशोत्तरे सुविशदे च खदासने 
निमोलितविलोचनः प्रतिविशैत्सुखं प्राङ्मुखः ॥ ३० 

प्रसारितं staat निजाङ निधाय तस्योपरि दक्तिणच्च | 
RY: प्रसच्चोऽबदहितैन्द्रियः सच्नाधारमत्यन्तसमं स्मरेत् खम् ॥ ३१ 
तन्मध्यगतं प्रणवं प्रणवस्यं बिन्दुमपि च बिन्दुगतम् | 
नादं विचिन्् तारं यथावदुचायं तन्नयेत् TATRA ॥ इर 
तन्सध्यगतं शुदं शब्दब्रह्माऽतिसुच्मतन्तुनिभम् | 

तेजः स्मरे तारात्मकमपि सूलं चराचरस्य सदा ॥ ३३ 
एयिव्यादिसंबन्धतच्संख्यानुप्ारेण अकारादिकमा वतेनोयम् ॥ २६ ॥ 

शोषणादिप्रकारमाह--पूर्वमिति। तेनागतेनेति। नाभिगतवायुमण्डलं 

WHAT: ॥ २७ ॥ 
तथैव कार्णनवैनेति। पिङ्गलादारेण हदयदेशस्थाग्निमण्डलं प्राेनेत्यथं; | 
एवं कुचिमध्यगतं महापातकपन्चाङ्गः पातकोपाङ्गसंयुतम् उपपातकरोमाणं 

RUA पापपुरुषं aad वा संशोथ dew sata gad aa fae 
नैशाकरेणेति। इडामार्गेख दादणान्तस्ाख्तमण्डलेन पूरककाले बोजस्य 
मण्डलस्य वं aaa Bear कुम्भक काके प्रावथेदिल्यधंः ॥ २८॥ २९ ॥ 

योगप्रयोगेऽवस्थादेशादिनियममाह- सुजोंति ॥ २० ॥ २१ ॥ 
प्रणवस्थं विन्दुभिति। दोपशिखाकारं विन्द् नादं च ततुप्रमाकारं संचिन्तये 

त्यर्थः । यथावदुच्चा्येति। अलिविरूतिवत् उग्मन्यन्तमुच्वायै इत्यथैः । 
सुधुगनान्तं सुषुन््ाग्रं मध्यं वा TAIT ATMA: ॥ २२ ॥ 
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ॐकारो गुणबोजं प्रणवस्तारो waa वैदादिः। 
आदिरूमध्यो मपरो नामान्यख विमावकश्च तथा ॥ ३४ 
अस्य तु षैदादित्वात् स्व॑मन्नां प्रयुज्यतेऽथादौ | 
योनिश्च wae? भवति च स च ब्रह्म सवेसंवादट्ः ॥ ३५ 
चक् च तटादयादिः स्यात्तन्मध्यान्तं यजुश्च मान्तादिः | 
सामापि तस मेदा बहवः प्रोक्ता हि वैदलोकषषु ॥ २६ 

सुषुननामध्यगतस्य प्रणवस्य ध्यानमाह-तन्मध्येति ॥ ३३ ॥ 
इदानों प्रणवविभूतिं वदन्रामन्यासं प्रणवपुटितविन्यासानन्तरं प्रणएवपुटित- 

लिपिन्धासख्यान एव विष्रेयमाह- ओंकार इति । ऊॐ्कारादौनि दश नामानि । 
aa वैदादिरिति नामोपपादवन्यासमन्वान् सूचयति ॥ २8 ॥ 

we fafa: न्यासमन्ताणमादावन्ते च प्रणवः प्रयोक्तव्य इव्यर्थः | 
Naat नामचतुषटयसुक्तम्। स्वंयोनथे aera ब्रह्मणि सर्व- 
संवा[पा]दकायैति नामचतुष्टयस्रवगन्तव्यम् ॥ २५ ॥ 

qata वेदादिलमुपपादयति- ऋक् चेति। अग्निमोल इत्यकारः 
ऋग्ेदादिः। समुद्रो बन्युरिव्ुकारो यज्लुरन्तरः। मान्तादिः सामापोति। 
मान्तः मकारान्तः ्रादिः अकारादिश्च सामबेद saa) ज्योतिरुत्तममिति 
हि सामसमािः। अग्न आयाहौति च तस्यादिः। अवशिष्टानि नामान्तराणि 
न्यासाय सूचयति । तस्य भेदा इति । अव रक्तण गति प्रति ठष्यवगम कान्ति 
VIN खवण खाम्य साम्यं याचन Hawi दीष्यवाप्यालिङ्गन हिसा दहन भाव a- 
fefafa धातुनिष्यन्नानि लौकिकनामानि य उत्तरतः स ओंकार इत्यादि 
शुतिसिद्ानि वैदिकनामानोति विभागः | 

अयमव न्यासक्रमः। ओं अरं ब्रह्मणे नमः। At ai विष्णवैनमः। A 
tga aa) धों ईंकाराय नमः) ओं डं प्रणवाय aa इत्यादि 
चकारान्त ऊह्याः । नाममातं तूयते । प्रणवः। सर्वव्यापौ । अनन्तः । 
तारम् । SA Ga) रवैद्युतः। परं ब्रह्म। एकः। रएकरद्रः । 
ईशानः । भगवान् । महेष्वरः । महादेवः। सदाशिवः! स्वरिता । 
सर्वगतः। सर्वप्रियतमः। frees) सर्वावगमः। सर्वकान्तः। 
सर्वप्रविष्टः। सर्वयोता । सर्वसखामो । सवंसमर्थः । सर्वयाचकः । सर्वक्रियः | 
सरवेच्छः। सर्वदौषः। सर्वावाप्तः। सर्वालिद्ितः। सर्वहिंसकाः। 
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उच्चर्योच्चा्ं च तं कमान्नयेदुपरि षड यान्तान्तम् । 
मनसा Ba यदाऽस्मिन्मनो लयं याति तावदभ्यस्येत् ॥ ३७ 
अथवा विन्दं बतलमावत्त स्विभिरूपेतमेवमिष | 
प्रोतं रविविभ्बेन च समभ्यसेत् खतसुघामयं तेजः ॥ 3c 
अप्रखव्युरोगपापमजिदचिरेण णां सिद्धिदो योगः 
अथवा मूलाधारोलिता प्रभा विसविमेदतन्तुनिभा ॥ ze 

वद्नाख्तकरविम्बस्यता ध्याताऽखूतास्ब लवलुलिता | 
स्यावरजङ्गमविषहद्योगोऽयं AMAA ॥ Bo 
अथवा विवलयविन्दुगधाम प्रणवेन ससुन्नयेदरष्वेम् | 
पौतोर्णातन्तुनिभं सीषु्नेनेव वत्म॑ना योगौ ॥ ४१ 
तद्धिच्निधाय fad विलयं गमयेहिनेशसंस्याते | 
पनराहत्तिषिद्ोनं निर्वाणपदं व्रजेत् समभ्यासात् ॥ ४२ 
अथवादिबोजमी पुनरुमपि विषे तमपि detect | 
बिन्दुं नादे तमपि wat शक्तिं तथैव शान्ताख्ये ॥ ४२ 

सवेदाकः । सवेभावः। सवद; । शगुणबीजम्। भुवः । वैदादिः। 
sam) मपरः। fanaa) योनिः। स्व॑देहाखयः। सर्व॑संवाहकः। 
सर्वेति नामानोति ॥ २६ ॥ 

ud नामविभैटेः प्रणवविभरूतिं maimed क्रमेण तं प्रणवं नयेदिव्यादह-- 
उच्चायेति ॥ ३७ ॥ 

बिन्दोः सत््मतन्तुनयनात्कं योगमभिघाय बिन्दुखरूपनयनामकमप्याह-- 
अथवा fag वर्तुलमिति। प्रोतं रविबिम्बेनेति। हादशान्तख्यचिदर्व- 
विम्बेनेत्य्थः ॥ ३८ ॥ 

पाप्मादिजवाथं सौरं योगमभिधाय विषनिरहरणदयथं सौम्यं योगतन्त्- 

त्रयनातकमाह--अथवा सूलाधारेति। वदनशब्देन कारणसुष्यते। तद्गतिना- 
नन्दलक्तणेनाऽखतविब्डन UWIAA: ॥ ३८ ॥ ६० ॥ 

रक्तसूत्लो्रयनासकमाहत्तिहोनं Ragas योगमाह --भ्रधवां त्रिवलथैति । 
॥ ४१॥ ४२॥ 

स्थल सच्छा कारण सामान्य वोज संविदभाव तद्ाचिकाकारादिमात्राणां च 
क्रमखंहारल्षणं मोत्तसाधनयोगमाह--अ्थवादिबोजमिति ॥ ४३ ॥ 
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तेजस्य नन्यगे चिति fase निष्कले सदानन्दे | 
Ga च सवतो सुखकरप्रदनयनादि्लचणेऽलच्यं ॥ 8४ 

सखाभिनि dead करणेन्द्रियवगनिगंमापेतः 
विलौनयुण्यमापो निरच्छसन् बह्मभूत एव खात् ॥ ६५ 

अथवा योगोपेताः wea: क्रमेण विज्ञाय । 
ताभिर्यञ्चीत सदा योगौ सयः प्रसिडये qa: ॥ ४६ 
जाग्रत् GUGM तुरीयतदतीतक्षे च तासासु । 
खैरिन्दरवैय दात्मा भुङ्क्ते भोगान् स जागरो भवति ॥ ४९ 
संज्नारहितेरपि तेर्याऽनुभवो भेत् पुनः Gy: | 
आत्मनिरुद्युक्ततया Agel भवेत् सुषुधिरपि ॥ ४८ 
इतरतेजसो वैल्शण्यमाह- अनन्यग इति! अनन्यगलवे डतुशितोति । 

ज्ञानत्वेन प्राप्तं विषयजन्ादियोगं निराचष्े- निर्दन्व इति! aa ईतुनिष्कल 
इति । ततः सदानन्दतलरमस्ति चेत् एव॑ंविधमानन्दं कुतो नोपलभ्यते सर्वैरिति | 

तत्राह--खच्छ इति! कथं तहिं अस्तिलसिदहिरिति। तव्राह- सर्वेत इति । 
एवमप्यविषयलत्वमाह--अलच्य इति । करणेन्द्रियवर्मी यस्मादवोधात्रिगेच्छति 

उत्पद्यते स अपेतः अपगतो यस्य स तथोक्तः श्रत एव विलोनपुख- 

पापादिल्लमपि संमवति ॥४४॥४१॥ 

सर्वव्यवहारेष्वपि कात बोज fare नाद शक्ति णन्तातसक प्रणवसाधनम् 

उच्वारणादिरहितं खाभाविकं योगमाह-अथवा योगेति। योगोपैता 

समाधानविशेषोपिता इत्यथ; ॥ ४६ ॥ 
अवस्था दथैयति-जाग्रदिति।. तासां विविच्य खरूपमाह--ताखिल्या- 

दिना। gente विषथन्यासि बोजरूपा जाग्रदवखा विषयप्राघान्यपरित्यागेन 

बुदधिप्राधान्यावस्या बिन्दुखप्रालिका सविषयाया ge: कारणामलावखा 

MAGMA कारणामिकाया Fer साच्याकारावसखा शक्तितुरोयालिका 

ततस्तस्या; साक्िणि लयावस्या शन्ततुरीयातोतेत्य थ; ॥ ४७ ॥ 

संन्नारहिततैरिति। संज्नाशब्देनेन्द्रियाणि उच्यन्ते। dad एभिरिति। 

जाग्रदिवेकसाम्यरहितैः इन्द्रियैः वासनातसकरित्यर्थः। सनोरूपैरिति भावः। 

आमनिरदुयुक्रतथेति। आत्मनो मनसो निःसंकल्मतया अराकनो यन्नैराङद्यं 
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प्ति प्ररं यदात्मा निस्तमसा चेतसा qld aq | 

आत्मपरमात्सपदयोरभेदतो व्याघ्रुयाद्यदा योगौ ॥ ४६ 

तच्च तुरीयातोतं तखापि भवन्न दूरतो सुक्तिः 

अथवा GHA पश्यन्तां मध्यमाघ्यवेखर्वीः ॥ ५० 
ससुषुन्नाग्गयोरपि युञ्धा्जाग्रदादिभिः पवनम् | 

Hage safes: खप्रः सुषु्तिरपि नादः ॥ ५१ 

शक्ात्मकं तुरीयं शन्ते लय MATT AT | 

अङगुष्ठगुल्फजानुदितयं च गुदञ्च सौवनौ Azz ॥ ५२ 

नाभिहदयं गोवा सलस्विकायरं तथेव नासा च | 

भ्रमध्यललाटाग्रं सुषुन्नायं दादशान्तमिल्येवम् ॥ ५३ 

STATA परकायप्रवैशने चाऽऽगती च पुनः सखतनौ । 
स्थानानि धारणायाः प्रोक्तानि सरुत्प्रयोगविधिनिपुणः ॥ ५४ 

स्थानेष्वेष्वात्ममनःसंयोगसमौ करकमंणोऽभ्यासात् | 
अचिरेगोत्क्रान्यादया भवन्ति dfaga: प्रसिदतराः ॥ ५५ 

करे una इदि नाभौ सर्वाज्गक्षे स्मरेत् करमशः | 
लवरसमीरहवशंरनिलममा कालवञ्चनेयं स्थात् ॥ ५६ 

अवनिजलानलमारुतविहायसां शक्तिभिश्च तदौजैः | 

सार्प्यमात्मनश्च प्रतिनीता तत्तदाशच जयति सुधौः ॥ ५७ 

ततृसुषुिरित्य्थ; ॥ ४२ ॥ 8९ ॥ ५० ॥ 
जपकाक्ते प्रतिपत्तव्यं योगमाह-्रथवा सच्छाख्यायामिति। aa 

सुच्छशब्देन सच्छा वागुक्ता सखमहिमस्या निश्चला आख्याशब्देन 

परा किंचिश्चलिता qari पश्यन्तो सामान्यन्नानरूपिणो नाभिखा । 

मध्यमा विशेषन्नानरूपा हदि खिता । वैखरोशब्दरूपिणो सुखस्था । इति 

मन्तोत्यत्तिक्रमयोगमभिधाय लवक्रमयोगमभिदधाति-ससुषुन्राग्रगयोरिति | 

सुवुन्राया अग्रं gana तं गच्छन्तीति aga: । वैखरोमध्यमापश्यन्तोपरा- 

GAM: | MITA SMA SMTA: AAT: | तेः सहितयोः 

naaeagiifiaa: | योगक्रममाद-वोजोचार sfai खष्टिसंहारयोः 

AIT एकव अवगन्तव्या । विन्दुः ay इति । भ्वूमध्यह्ृदयखमध्यमा- 
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एवं MANATIATTAA SAS तथाऽऽत्मानम् | 
अचिरेण भवति fate: समससंसारमोचनो नित्या ॥ ५८ 

इति योगमार्गमेदः प्रतिदिनमारूढ्योगयुक्तधिया | 
faga उपलभ्यन्ते सुक्तिपुरसंप्रवेशनद्राराः ॥ ५८ 

कम्पः पुलकानन्दी वैमल्यस्र्यलाघवबानि तथा | 
सकलप्रकाशवित्ते इलयष्टावस्याः प्रसुचिकाः सिद्धेः ॥ ई ° 

वैकाल्यन्नानोहौ मनोन्नता च्छन्दतो ATS: | 
नाडोसंक्रमणविधिर्वाकसिदिर्दंहतस्च ceria: 
ज्योतिःप्रकाशनं चेलयष्टी स्यः प्रयया युजः fas: ॥ ae 
अणिमा महिमा च तथा गरिमा लधिमेशिता वशित्वच्च | 

प्रािः प्राकाम्यञ्चेव्यषेश्वर्थाणि योगयुक्तस्य ॥ ६२ 

अष्ट प्वयं समेतो sage: प्रवच्यते योगौ | 
योगानुभवमहा्तरसपानानन्दनिभरः सततम् ॥ ६३ 

saad प्रणवविधिः समौरितोऽयं 
भक्तया तं प्रभजति यो जपादिभेदैः | 
स प्राप्रोयनुततनिवय ्रुद्धबुदधं 
तदिष्णोः परमतरं पदं नराग्राः ॥ &४ 

इति श्रीप्रपञ्चसारे एकोनविंशः पटलः | 

इयावकविन्दुदथातकं खप्रहयमित्यर्थः । एवसुत्तरतापि योज्यम् ॥ ५०--५८ ॥ 

सकलप्रकाशः सर्वस्य तेजोमयलेन प्रकाशः वित्ता वैततुता areas: ॥ 
॥ ५९ ॥ ६० ॥ 

ज्योतिःपरकाशनमिति। परं प्रत्यपि सर्वस्य ज्योतिमेयलप्रकाशनमिलयर्थः; a 

॥ ६१ ॥ ६२॥ ६२॥ ६४ ॥ 

इति ओपद्मपादाचायैक्ते प्रपञ्चसारवि वरणे 
एकोनतिंशः पटलः | 

g 9 
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अथ gar मन्वमष्टात्नरास्यं 
सकलदुरितदुःखध्वान्तसम्भेदभानुम् | 
प्रणवद्ृदयनारावं तोऽन्ते TATA 
मपर इति ससुदिष्टोऽयमिष्टार्थ॑दायी ॥ १ 

तारः शतयुल्यतया निर्दिष्टः सोऽहमथंकः पूर्वम् | 
नाशं; प्रतिषेधार्थी मोकारश्चायम्थंको भवति ॥ र 
सलिलानलप्वनधराः MAT नारायणाक्राः प्रोक्ताः | 

चरमो यस्तु विभक्तिव्यत्यय दर्भिंतस्तदर्थाथे ॥ ३ 
षिरस्य मनोः साध्यनारायण इतीरितः | 
छन्दश्च देवी गायवौ परमात्मा च देवता ॥ ४ 
अथ क्रद्धमहावोरयसदस्रपटादिकेः 
उल्कर्जातियुतेः कुर्यात् पञ्चाङ्गानि मनोः क्रमात् ॥ ५ 
अष्टात्तरेण व्यस्तेन कुर्यादष्टाङ्गकं सुधीः | 
सदच्छिरःशिखावर्मनेवास्त्रोदरपुष्टक्े ॥ € 
salad किरौटान्वितमकरलसत् कुण्डलं दौपिराज- 
त्केयरं कौ स्तुभाभाशवलर्चिरडहारं सपीताम्बरच्च | 
नानारलांशुभिन्नभरणशतयुतं श्रोघराश्चिष्टपाभरवं 
बन्दे दौःसक्तचक्राम्नुरुहदरगदं विश्ववन्द्यं सुङ्न्दम् ॥ 9 

प्रणवमभिधाय प्रणवस्याष्टमात्रामकाष्टवर्णविशिषटात्तरविधिं वदन् विनियोग 
माह --अथ पुनरिति । पूरवंमप्यष्टमेदप्रणवातमना अटाचरस्य वोक्तत्ात् पुनःशब्दः । 

अष्टात्तरस्यार्थमाद--तार इति! शत्युखतयेति। शक्युलोऽजपोलः। 
UWIAA: | सोऽहं न तु पञ्चभूतसम्बन्भौदभिति aaa 
इत्यर्थः ॥ १॥२॥३॥४॥ 

मनोः क्रमादित्यल्कान्ते खाहापदं प्रयोज्य पञ्चाज् जातिः प्रयोक्तव्येति 
सूचितम् ॥ ५॥ 

wera gifts: न्यास एवा्टाङ्गविनियोगः नतु प्रूजायामिति 
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संदोचितो मनुमिमं प्रतिजप्तमिच्छन् 
कुर्यात्निजेन वपुषैव तु योगपौटम् | 
अ सोरुयुम्मप्रदसानननाभिमूल- 
पाश्वं दयेविहितगावसमुजज्वलच्च ॥ ८ 

मध्येऽनन्तादीरपि संन्नानात्मान्िकेयजन्मन्ती | 
मीटास्यमन्वपिममय गन्धादैश्च सम्यगुपचारैः ॥ < 

प्रणवं SABI प्रोक्ता भगवते पदम् | 
विष्णवे च समाभाष्य सवेभूतात्मनेपदम् ॥ १० 
वासुदेवाय सर्वात्मसंयोगपदसुचखरेत् | 
योगपद्मपदे चोक्ता ततः पौटात्मने नमः ॥ ११ 
अस्रमन्तप्रबद्ाशे मन्वान न्यसेत् | 
विन्यस्तेयभवेन्मन्तौ मन्तवर्णत्को हरिः ॥ १२ 

आधारद्ृददनदोःपदमूलनाभौ 
कण्ठे सनाभिददयस्तनपाभ्पुषे । 
काय्ये्णश्वणगसखवहे च दोःपत्- 
सन््यङ्गुलोषु Efe धातुषु सानिले ॥ १३ 
मूर्धैचणखहदयोदरसोरुजङ्ा- 
पाददयेषु लिपिशो न्यसतु क्रमेण | 
गण्डांसकोरुचर णेषु रथाङ्शङ्ख- 
शरोमट्गदाश्वुजमदेषु समाहितात्मा ॥ १४ 

ततोऽष्टाच्चरपूल्यथ Waal दादशाक्चरः 
मन्तो दादश Haley तत्प्रभिन्नासलनी न्यसेत् ॥ १५ 

विशेषन्न इत्यर्थः । अं बोजम् । आय शक्तिः ॥ ६ non 
यजन्बन््ोति। तं तमसे नमः इत्यस्यानन्तरं मं मायायै नमः विं 

विद्यायै नमः इति मन्वहयं सूचयति ॥ ८॥८ ॥ १०॥ ११॥ 
मन्तो मन्वेति! न्ासमन््ारणं प्रणवपुटितलवं प्रतिपर्यायं व्यापक- 

AGATA ॥ १२॥ १२॥ १४॥ 

 लतोऽाक्चरपूत्ययंमिति। वप्यष्टाचराणाम् श्रष्टप्रक्घत्यालकल्वेन जड्- 
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अ्टप्रक्लव्यात्सकश्च संप्रोक्तोऽष्टाच्रो मनुः | 
अष्टानां प्रक्लतीनाञ्च चतुर्णा मात्मनामपि ॥ १६ 
ददशानान्तु संयोगो मन्वः ख्यादृदादशाक्तरः 
आदिलया दादश प्रोक्ता युक्ता दादशमूतिभिः ॥ १७ 

कैशवादिप्रदिष्टानां मूर्तीनां दादशादितः 
आदिखरयुता न्यस्येत्ताः WateN मृतयः ॥ १८ 
ललाटोदरह्ृत्करडदचपाप्रवं सके गले | 
AM AAAs पृष्ठककुदोश्च यथाक्रमम् ॥ ve 
दादशक्तरमन्वञ्च aataaty विन्यसेत् | 
qua वासुदेवस्तु व्याप्रोति सकलां तनुम् ॥ २० 
पुनस्तत्प्रतिपच्यथं किरौटादिमनं जपेत् | 
किरीटक्षेय॒रहारपदान्याभाष्य मन्तवित् ॥ २१ 
मकरान्ते कुण्डल शङ्चक्रगदादिकम् | 
अजहस्तपरदं चोक्ता पौताम्बरधरेति च ॥ २२ 
श्रौवत्साङ्ितिमाभाष्य बचःस्यलमथो वदेत् | 
श्रौभूमिसदहितं खात्मज्योतिदंयपदं वदेत् ॥ २३ 

वाचकत्वम् एवैति भाति मन्दानां तथापि लक्षणया चेतनखाऽप्यक्तत्वात् 

बिन्दुनादशक्तिणान्तानाम् आत्मचतुष्टयवाचिनां सद्घावाह्म quag सखतोऽष्टत्तरं 

तथापि aa स्यष्टमिति। तत्सखष्टोकरणाय इादशक्तरमन्त्रोऽषटात्तरेऽन्तभत 

MAN न्यख्छव्यशचेत्यथः ॥ १५ ॥ 

खतः पूतिं वदन् अन्तरत्छग्धास॑॑सूचयति-श्र्टेति। इादशाक्षरयोगे 
पूतिं वदन् बिन्दादिभिः साधेमामचतुषटयन्यासं व्यापकलेनाह-अष्टानामिति । 
अचर प्रणवेन साधे विन्दादयः प्रयोक्तव्याः । तच्छन्यासो दादशाक्षरयोगोऽनेनेव 
सवितः । मूर्तिंपच्नरन्यासमाह-घ्रादित्या इति ॥ १६ ॥ १७॥ 

कास्ताः दादशमूर्तयः। विं विशिष्टाञ्चेति। तदाहह-कैशवादीति। 
मन्तविनबूरधील्य्टाचरेए सार्षमिलर्थः। तत्र प्रतिपत्तिमाह मूर 

इति ॥ १८ ॥ १८ ॥ २०॥ 
मन्त्तिख्मकरान्ते कुण्डलमिति। मकरङण्डलालक्घत इति पदाध्याहारः 
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दौिमुक्ता करायेति सदखादिल्यतेजसे | 
een: प्रणवादिः स्यात् किरीटादिमनुस्वयम् ॥ २४ 

क्रा स्यण्डिलमस्थि्धिः्चिष्य निजासिकां समुपविश्य | 
पोठादिकं निजाङ्ग प्रपूज्य गखादिभिः सुशुद्धमनाः ॥ २५ 
सदादशाच्चरान्तं प्रपूज्य विधिवत् किरौटमन्वेण | 
कुर्यात् पुष्पाञ्चलिमपि निजदेहे पञ्चशोऽथवा विशः ॥ २६ 
इति दौल्तितविहितविधिः संप्रोक्तीऽष्टा्षरख मन्वश्य | 
शुद्धानां विमलधिथां dart प्रतिवच्यतेऽव सं्चेपात् ॥ २७ 

wal चिगुणितादौनामेकं मण्डलमुजज्वलम् | 
आत्माचनोक्तविधिना शक्तिभिः पौटमर्च॑येत् ॥ Ve 
विमलोत्कष॑यी ज्ञाना क्रिया योगेति शक्तयः | 
Wal सत्या तथेशानाऽनुग्रहा नवमौ BAT ॥ २९ 
निधाय कलशं तच प्रञ्चगव्येन पूरयेत् | 
परयोभिर्बा गवां प्रोक्तैः Raat साष्टगन्धकैः ॥ २० 
अष्टाच्चराङ्गरष्टाययुैरष्टाच्तरान्वितेः 
दलमृले यजेद्धयो वासुदेवादिकान् क्रमात् | 

सशक्तिकांस्तती वाद्यं सस्यज्या हरिहैतयः ॥ 22 
चक्रशङ्खगदाम्बजकीस्तुभसुसलाः सखद्गवनमालाः | 
रक्ताच्छपोतकनकण्यामलक्ष्णाशुक्तभासः स्यः ॥ ३२ 

ध्वजश्च वैनतेयश्च west दिशो गताः 
विघ्रार्थकौ तथा दुर्गा विष्वक्सेनो बिदिग्गताः ॥ 22 
ध्वजः श्यामो विपो रक्तो निधौ शुक्तासणप्रभौ | 
अरुणश्यामलश्यामपोता विघ्रादयो मताः ॥ ३४ 

श्ुचितः ॥ २१॥ २२॥२२॥२४६॥ 

सुश्दमना इति । गन्धादोनां fae व्याधिचिन्तनसुक्तम् | 
विधिवदिति। युष्यान्ञले्जलगन्धसंयुटलत्वम् ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७॥ 
अर्टाक्तराङ्रिति। TSS: प्रथमावरणसुक्तम् | अष्टारं वरदेरित्यत्तरा्टकेन 

हितीयंम् । पञ्चावरणमित्यङ्गैः विनैत्यवगन्तन्यम् ॥ २८--४१ ॥ 
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दन्द्रादयस्तददहिश्च yea: पूर्वादिभिः कमात् | 
इति विष्णोविधानन्तु पञ्चावरणमुच्यते ॥ ३५ 
एवमभ्य्चिते विष्णावुपचारैस्तु पूववत् | 
अग्निमाधाय कुण्डे तु ब्रह्मयागसमौरितेः ॥ ३६ 
जुदयादष्टभिदरव्येम॑लुनाऽष्टा्रेण तु | 
पृथगष्टशतादहच्या इत्वा Tal बलिं ततः ॥ ३७ 

अभिषिच्य गुरुः शिष्यं प्रवदेत् पृवंवन्मनुम् । 
दाविंशक्लक्तमानेन स तु Aa जपेत्ततः | 
तदर्धसंष्यकं बापि शुद्खाचारो जितेन्द्रियः ॥ ३८ 

पद्मासनः प्राग्वदनोऽप्रलापो तन्मानसस्तजेनिवजिंताभिः। 

अच्चखजा वाङगुलिभिजपेत्तं नातिदृतं नातिविलम्बितच्च ॥ ३९ 
प्रागीरितैरथ जुहोतु दशां शकं वा द्रव्यैः शुभः सरसिजेमंधुरा्षते्वा | 
रांशुकप्रबरकाञ्चनगोमहोभिर्धान्येयंथाविभवतः प्रयजेद्ग॒रंशच ॥ ४० 

विप्रान् naa विभवैरथ मन्वजापौ 
सं्ासयेच्नपविधिञ्च ततः क्रमेण | 
निल्याच॑ना च विहिता विधिनाऽमुनेव 
MARAT विद्धात्वथ चात्मपूजाम् ॥ ४१ 

दति जपहताच॑नादे्म॑न्तौ योऽष्टा्ञरं समभ्यस्येत् | 
स afenty सिद्धिं संप्राप्याऽन्ते प्रयाति परमं पदम् ॥ ४२ 
अङ्गानि ys त्वथ मूर्तिंशक्तीः सेशवादौश्च पुरन्दरादन् | 
समचयेद्यस्तु विधानमेतन्ररोऽचिरात् काङ्कितमेति कामम् ॥ ४३ 

यष्ट्याः ्युर्वासुदेवादिरादौ चक्रायाः कषेवादिकाः केशवायाः | 
इन्द्रायाश्चेलयेवमेव प्रदिष्टं पुष्यायुः्रौकौर्तिं सिद्धा विधानम् ॥ ४४ 

सवासुदवादिकमर्चयित्वा भूयो ध्वजादौश्च पुरन्दरादौन् | 
क्रमेण विदान् विधिनाऽचवीतेव्यथं क्रमश्च विदशाभिपृज्यः ॥ ४५ 

अच॑नादौ्मन््ोति। रशेहिकसिद्टौ तद्योभ्यवोजयोगादि कसुक्तम् ॥ ४२ ॥ 
॥ ४३ ॥ ४४॥ 
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दत्युक्तविधिचतुष्वो पूजयितुरथेकमपि यथाशक्ति | 
अचिरेण भवति लच्छीडस्तगता सकलवर्ग सिद्धिकरी ॥ ४६ 
अष्टाक्तराचचराषटकमूति विधानानि भेदभिन्नानि | 
वच्छाम्यचयितर्णा वाज्कितसकलाथसिदिदानि सदा ॥ 8७ 

सिन्द्ररकुन्दक रबिन्दकबन्धजौव- 
काश्मौरपद्ममकरन्दरुचः क्रमेण | 
नोलोत्यलाग्बरहरागसमानरूपाः 
स्युम्तयोऽष्ट कथिता मनुवणजाताः ॥ ४८ 

अरिद्रगदाजहस्ताः सर्वास्तु नकारमोऽर्णयोरगतीं | 
शङ्ारिगदाजकरे लक्तगमन्यत् समानरूपं स्यात् ॥ ve 
या सूतिरच्य तेऽस्य व्रजन्ति परिवारतां तद्वशिष्टाः 
अविशिष्टेऽन्तेऽप्य्चे wag परिवारता प्रयाति तदा ॥ ५० 

द्यमेबाहतिरधिका धुवजे घुवजात् पुरा समुदिष्टात् | 
भवति विधानादिति पुनरेषां प्रथमविधानमुदिष्टम् ॥ ५९१ 
अथ दितीयाक्रजेऽङ्गतोऽन्ते वर्णाष्टमूर्तीरमि सृतिशक्तः | 
यजेद्दिधाने च सक्षेतुलोकपालादिकानन्यद्थ nae ॥ ५२ 

मोकारजे tava च सकान्तितुषटि- 
एुषस्मृतोरपि च दोयाभिधाच्च कौर्तिम् | 

क्रमेण विदा नित्यद्गमवरण्योग उक्तः ॥ ४५॥ ४६ ॥ 
मैदभिन्रानोत्यावरणएमेदभिन्रानोत्यर्थ ॥ ४७ ॥ 
अम्बुरुहरागवर्णीः सर्वविधानेष्ववशिष्टाल्या मूर्तिरिति ज्ञेया ॥ ४८ ॥ 
अरिदरगदानस्ताः सर्वा इति । दच्तिणोर््वहस्तमारभ्य प्रादचिश्येनेत्य्थः | 

इमे वा्तरमूर््याहतिः प्रणवजे विधानेऽधिका भवति। तस्मात् पुरा 
प्रणवपदल्ते उक्तात् प्रणवविधानादिव्य्थः। अङ्वासुदेवादातारीन्द्रवव्ा- 
दिभिरहिं प्रणवविधानसुदिष्टम् । भत्र तु क्रुदोल्वादिभिरद्गपूजा तदनन्तरमन्षर- 
मूतिपूजा ततो वाञदवादिकमिति। नकारादिविधानेषु at नं at नमो 
नारायणाय इत्यादयो मन्ता WAM Ba चाङ्गानन्तरं मू्यौहतिदयं 
दर्व्यम् ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५९ ॥ ५२ ॥ 



२४० 'खोप्रपञ्चसारतन्तम् 

क्षेत्वादिकञ्च सशतक्रतुपूवैकच्च 
सम्पजयेदिमलघौः पुनरङ्गतोऽन्ते ॥ ५३ 

नाकारजेऽङ्तोऽन्ते प्रपूजयेन््मति शक्तिलोक्षेशान् | 
रावणंजे तु मूर्तीः भोभूमायामनोन्सथनौश्च यजेत ॥ ५४ 
St: भरो रतिः सपुषटिर्मोहनिमाये महादियोगादये | 
माये च ढतीयाहतिरन्यदशेषं gta नि्दिं्टम् ॥ ५५ 
यकारजेऽरिशङ्धौ च सगदाहलशाङ्गकाः | 
Aaa: GET च Talat णक्तरोदुषे ॥ ५६ 
रोषो वासुकितक्तककर्कीटकपड्लजमहापद्याः | 
द्रपालक्रुलिकाख्यी ठतोथमन्यत् समं विधानेऽन्ब्ये ॥ ५० 
अङ्गः प्रथमावरणं सूर्तिभिरपि शक्तिभिदिं तीयमपि | 
अन्ये ्षेशवक्षेत्वादिभ्यां स्यत् WAM Acad: ॥ ५८ 
मत्स्यः कूमबरादी खसिंहक्रुजविरामक्तष्णाशच | 
कल्किः सानन्तात्मा पुनरस्तात्मा च षट्ठमह्िपादयेः ॥ ५९ 

सप्तममपि लोक्षेशेरषटममपि तदायुधेश्च संप्रोक्तम् | 
प्रागुक्तेषु बिघानेष्वालच्य' नोक्तमत यत्तद्पि ॥ & ° 

अष्टात्तरा्चर विधानचतुष्कयुग्ं 
प्रोकक्रमेण विधिनाऽभियजेद् य एनस् | 
UA सुकुन्दमनुजापरतो नरायाः 
प्राप्रोति बाञ्कितमयलत एव कामम् ॥ ६१ 
इति श्रौप्रपञ्चसारे विंशः पटलः | 

विमलधोरिति। मूर्यावरणमन्तमेदाः मूर्त्या वरणे तत्तद द रानन्तरमारभ्य 

पूजाक्रमश्च सचितः ॥ ५२॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७॥ ५८ ॥ ged 

आलच्छमिति। किरोटमन्तपुष्या्ञल्यादिक्रमेष्वपि विधानेषु द्रव्य 

मित्यर्थ; ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
इति ओओपद्चपादाचार्य॑कते प्रपञ्चसारवि वरण 

विंशतिः पटलः | 
nme, 




